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Termin 

 

 
25 czerwca – 31 lipca 2018 r.  
 

 
 

Liczba 

uczestników 

 

 
ok. 130 osób uczestniczyło w spotkaniu konsultacyjnym, 147 osób 
wyraziło opinię w formie papierowej, 57 osób zgłosiło uwagi drogą 
elektroniczną, 1 osoba zgłosiła uwagę telefonicznie 
 
 

  

Organizatorzy 

 

 

 

 

 

Przedmiot 
konsultacji 
 

 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia 
we współpracy z Miejskim Zarządem Dróg 
 
 

W latach 2013-2015 zrealizowano budowę I i II etapu Trasy 
Średnicowej (I etap: od ul. Szosa Chełmińska do ul. Grudziądzkiej, II 
etap: od ul. Grudziądzkiej do ul. Skłodowskiej-Curie). Miasto planuje 
zrealizować kolejny odcinek Trasy - od ul. Szosa Chełmińska do 
ul. Szosa Okrężna. Przed wykonaniem prac projektowych zapytano 
mieszkańców o opinię o proponowanych wariantach budowy Trasy 
Średnicowej Północnej etap III, które przygotowali projektanci na 
zlecenie urzędu.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Akcja 

informacyjno

-promocyjna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Konsultacjom społecznymtowarzyszyła akcja informacyjna skierowana 
do mieszkańców.  Zastosowano następujące narzędzia 
komunikacyjne: 
 serwisy internetowe Urzędu Miasta Torunia: 

www.torun.pl,www.konsultacje.torun.pl 
 ulotki przekazane mieszkańcom osiedli położonych wzdłuż 

planowanej Trasy Średnicowej Północnej III etap 
 plakaty w autobusach i tramwajach, sklepach zlokalizowanych 

w pobliżu planowanej inwestycji 
 informacje przesłane do Rady Okręgu Chełmińskie 
 informacje przesłane toruńskim organizacjom pozarządowym 
 informacje w mediach lokalnych 

http://www.torun.pl/
http://www.konsultacje.torun.pl/


 
 

4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przebieg 

konsultacji 

 
Plakat promujący konsultacje społeczne  

 
 
Harmonogram konsultacji społecznych 
- 25 czerwca 2018 r. - początek konsultacji społecznych 
- 25 czerwca-31 lipca2018 r. - zgłaszanie uwag drogą elektroniczną 
- 4 lipca 2018 r. – spotkanie otwarte z mieszkańcami 
- 31 lipca 2018 r. - zakończenie konsultacji społecznych 
 
Dyżury konsultacyjne  
W dniu 3 lipca 2018 r. w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg zostały 
zorganizowane dyżury konsultacyjne dla instytucji będących 
interesariuszami procesu konsultacyjnego. W dyżurach uczestniczyły: 
- Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne – jednostka zajmująca się 
koordynacją budowy Szpitala wojewódzkiego w Toruniu 
- Zespół Szkół Ekonomicznych i Zespół Szkół Samochodowych w 
Toruniu 
- Hospicjum Światło i Fundacja Światło 
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- Parafia św. Józefa 
- Toruńskie Wodociągi spółka  z o.o.  
- Rada Okręgu Chełmińskie.  
 
Podczas spotkań z poszczególnymi interesariuszami projektanci 
i pracownicy urzędu odpowiadali na pytania i wątpliwości związane 
z planowaną budową Trasy.  
 
Przedstawiciele spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne 
wnioskowali m.in. o zaprojektowanie osygnalizowania wjazdu do 
Szpitala z systemem detekcji karetek, przeanalizowanie możliwości 
budowy lewoskrętu od strony Szosy Okrężnej wyodrębnionego dla 
karetek pogotowia i przeanalizowanie wariantów z uwagi na 
możliwość powstania kolizji karetek pogotowia z projektowanymi 
ścieżkami rowerowymi.  
 
Dyrektor Zespołu szkół Samochodowych wnioskowała o zapewnienie 
obsługi komunikacyjnej stacji kontroli Pojazdów z wjazdem od ul. 
Kaszubskiej/Grunwaldzkiej poprzez zapewnienie relacji skrętnych 
i odpowiednich warunków przejezdności dla pojazdów powyżej 3,5 t. 
Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych zaproponowała zlokalizowanie 
miejsc postojowych w pasie naprzeciwko drzwi wejściowych wzdłuż 
ogrodzenia przy ul. Grunwaldzkiej i wjazdu od ul. Kaszubskiej.  
 
Proboszcz parafii św. Józefa wnioskował m.in. o budowę 
obustronnych miejsc postojowych w łączniku ulic Grunwaldzkiej i św. 
Klemensa i zaprojektowanie organizacji ruchu, która zapewni 
możliwość wyjazdu z parafii w kierunku północnym.  
 
Rada Okręgu Chełmińskie wnosiła o: 
- przeanalizowanie możliwości wykonania wlotu północnego 
i południowego skrzyżowania ul. Kaszubskiej/Trasy Średnicowej 
jedynie w prawoskrętach – w konsekwencji likwidację sygnalizacji 
świetlnej, przejazdu rowerowego, przejścia dla pieszych 
- rozważenie budowy skrzyżowania typu rondo na przecięciu ul. św. 
Józefa i Trasy Średnicowej 
- wybudowanie i wykorzystanie ITS w ciągu ul. Szosa Chełmińska na 
skrzyżowaniu z Trasą Średnicową 
- rozważenie zjazdu do ul. Wybickiego za zatoką przystankową. 
Rada Okręgu zwracała uwagę na ryzyko sparaliżowania ruchu na ul. 
św. Józefa, która ma charakter drogi zbiorczej dla okolicznych ulic.  
 
Spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami 
W dniu 4 lipca 2018 r. w Uniwersyteckim Centrum Sportowym przy ul. 
Św. Józefa 17 odbyło się spotkanie otwarte dla mieszkańców w 
sprawie budowy Trasy Średnicowej Północnej. W spotkaniu 
uczestniczyło około 130 osób. W pierwszej części spotkania 
projektanci p. Mariusz Przewłocki i p. Bartosz Wojcieszak z 
Wrocławskiego Biura Projektów DROSYSTEM Spółka z o.o. we 
Wrocławiu przedstawili cztery proponowane warianty budowy Trasy 
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Średnicowej Północnej etap III. Następnie mieszkańcy mogli zadawać 
pytania i wskazywać swoje propozycje dotyczące budowy drogi. 
Uczestnicy spotkania pytali m.in. o kwestię wjazdu do szpitala (czy 
główny wjazd będzie zlokalizowany od strony ul. św. Józefa czy od 
Trasy Średnicowej), sprawy związane z wykupem działek 
przeznaczonych pod inwestycję, kwestie wjazdu do poszczególnych 
posesji zlokalizowanych przy Trasie. Większość osób uczestniczących 
w spotkaniu – mieszkańców osiedla św. Klemensa podkreślało, że 
budowa Trasy Średnicowej na tym odcinku nie jest potrzebna. To 
teren zielony, miejsce bytowania dzikiej zwierzyny. Budowa trasy 
szybkiego ruchu ich zdaniem zdegraduje obszar bogaty przyrodniczo, 
miejsce rekreacji wielu torunian, którzy chcą tutaj spędzać swój wolny 
czas.  
 
Proponowano również alternatywne warianty budowy Trasy 
Średnicowej – w formie estakady lub tunelem, tak aby jak najmniej 
ingerować w obecny układ dróg i zachować obszary zieleni. 
Przedstawiciele urzędu i projektanci wyjaśnili zebranym, że budowa 
estakady wiąże się z wydatkami finansowymi przekraczającymi 
możliwości budżetowe Gminy Miasta Toruń. Budowa tunelu nie jest 
możliwa z uwagi na przechodzący w tym miejscu ciepłociąg.  
 
Na spotkaniu swoją propozycję budowy Trasy Średnicowej Północnej 
przedstawił również jeden z mieszkańców, p. Robert Trapnell, który 
wnioskował o zaprojektowanie układu jednojezdniowego, drogi 
lokalnej o szerokości maksymalnej ok. 9 m, krętej (taki projekt 
zdaniem p. Trapnella motywuje kierowców do ostrożniejszej jazdy), 
która odpowiadałaby potrzebom okolicznych mieszkańców. 
 
Konsultacje internetowe 
Do 31 lipca 2018 r. można było przesyłać uwagi drogą elektroniczną. 
Z tej możliwości skorzystało 56 osób. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Koszty 

 

 

 

 

 

 

 

Uwagi 

Wynajem sali na spotkanie konsultacyjne: 150,00 zł brutto 
Projekt graficzny plakatu: 313,00 zł brutto 
Druk i kolportaż ulotek: 430,50 zł brutto 
Nagłośnienie: 350,00 zł 
Usługa transportowa: 430,50 
Wynajęcie sali na spotkanie: 540,00 zł  
Ekspozycja plakatów w autobusach MZK:1 168,50 zł 
Razem:   3 382,50zł brutto 
 
Podczas konsultacji, obok zagadnień zgłoszonych na spotkaniu 
wpłynęło 49 uwag zgłoszonych drogą elektroniczną, a także 
stanowiska nadesłane pocztą tradycyjną lub złożone w kancelarii 
Urzędu Miasta Torunia. 
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Uwagi 

Dane osobowe oraz fragmenty tekstu wskazujące na autora tekstu zostały zanonimizowane z uwagi na ochronę prywatności osoby fizycznej na 

podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (anonimizacji  dokonała Magdalena Kamińska – pracownik Wydziału 

Komunikacji Społecznej i Informacji) 

I. Uwagi zgłoszone na spotkaniu w dniu 4 lipca 2018 r.  

Lp. Propozycja/uwaga Odpowiedź udzielona na spotkaniu 

1. Przygotowana koncepcja pasuje do Wrocławia, a nie do Torunia. Za 

dużo miejsc parkingowych. Koncepcja zdewastuje ten obszar Torunia. 

Obecnie to obszar przyjazny mieszkańcom, którzy chcą poruszać się w 

inny sposób niż samochodem. Jest to obszar zielony, gdzie mieszkańcy 

nie chcą trzystu miejsc parkingowych. Główny wjazd do szpitala miał 

być zaprojektowany od strony Trasy Średnicowej i to był jedyny 

sensowny argument dla budowania tej trasy. Teraz słyszymy, że od 

strony Trasy Średnicowej ma być wjazd tylko dla pojazdów 

uprzywilejowanych, a główny wjazd od św. Józefa. Po co ta droga w 

ogóle jest budowana? 

Odp. na spotkaniu konsultacyjnym: 
Bartosz Wojcieszak, Projektant drogowy, Wrocławskie Biuro Projektów 
Drosystem Sp. z o.o. 
Pytanie dotyczy zasadności budowy Trasy Średnicowej w tym przebiegu.  
Trasa Średnicowa w bieżącej lokalizacji jest wpisana w MPZP oraz stanowi 
główną drogę w szkieletowym układzie miasta. 
Liczba miejsc postojowych jest konsekwencją budowy układu drogi w 
takim kształcie, celem maksymalnego wykorzystania dostępnego terenu 
w pasie drogowym. 
 
Rozwiązanie przyjęte w dokumentacji: 
Liczba miejsc postojowych wynika z deficytu miejsc postojowych na 
terenie inwestycji. 

2. Na jakim etapie i do jakiego stopnia można konsultować proponowane 

rozwiązania? Rada Okręgu Chełmińskie walczyła, aby na ul. Szosa 

Chełmińska pojawiły się dwa ronda. Dowiedzieliśmy się, że jest już za 

późno. Na Żwirki i Wigury pojawiło się rondo, jest bardzo dobrze 

oceniane, zmieściło się i funkcjonuje. Teraz są konsultacje w sprawie 

Trasy Średnicowej - okazuje się, że niewiele da się zrobić. 

Ulica Długa ma być drogą o charakterze wyciszonym, Żwirki i Wigury 

Odp. na spotkaniu konsultacyjnym: 
Rafał Wiewiórski, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu 
Budowa Trasy średnicowej odciąży, a nie dociąży ulicę św. Józefa. W tej 
chwili ruch na ul. św. Józefa odbywa się na północ, do Żwirki i Wigury, 
skręca w Szosą Chełmińską. 
Marcin Kowallek, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 
Ta trasa jest zaprojektowana w ten sposób, w parametrach 2:2, a więc 
dwa pasy ruchu na odcinku pomiędzy  Szosą Chełmińską a ul. św. Józefa, 
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również ma być drogą o charakterze wyciszonym, św. Józefa wpada do 

Trasy Średnicowej jako droga podporządkowana, a w międzyczasie 

będzie zbierała ruch jako droga główna ze Żwirki i Wigury, Długiej, 

Kaszubskiej i kończy się jej pierwszeństwo. 

Otrzymywaliśmy komunikaty, że główna drogą dla szpitala będzie 

wjazd od Trasy Średnicowej, teraz dowiadujemy się, to droga dla 

karetek. wjazd od ul. św. Józefa będzie głównym wjazdem do szpitala.  

Ten projekt musi uwzględniać potrzeby komunikacyjne mieszkańców. 

Nie chodzi tylko o samochody, ale również o rowerzystów i pieszych. 

żeby upłynnić ruch z ul. św. Józefa. 
W ul. św. Józefa obecnie mamy 6.000 pojazdów. W związku z tym, że 
będzie większe upłynnienie, dojdzie nam kolejna ulica, Trasa Średnicowa, 
więc ulicą św.  Józefa może przejeżdżać 4 tysiące pojazdów. 
 
Rozwiązanie przyjęte w dokumentacji: 
Bartosz Wojcieszak, Projektant drogowy, Wrocławskie Biuro Projektów 
Drosystem Sp. z o.o. 
W dalszym etapie prac uwzględniono budowę dwóch rond. 

3. Kiedy zmieniła się decyzja że wjazd do szpitala nie będzie od Trasy 

Średnicowej? 

Odp. na spotkaniu konsultacyjnym: 
Zbigniew Fiderewicz, Zastępca Prezydenta Miasta Torunia 
Wjazd od ul. św. Józefa będzie wjazdem dla pracowników, dla 
odwiedzających.  
 
Rozwiązanie przyjęte w dokumentacji: 
Bartosz Wojcieszak, Projektant drogowy, Wrocławskie Biuro Projektów 
Drosystem Sp. z o.o. 
Zgodnie z obsługą komunikacyjną Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
wjazd do szpitala od strony Trasy Średnicowej jest wjazdem dla pojazdów 
uprzywilejowanych oraz obsługi technicznej. 
 

4.  Główny wjazd do szpitala to wjazd z osobami chorymi, wymagającymi 
nagłej pomocy. To się nie zmieniło. Nie zgadzamy się tymczasem z 
zaproponowanymi przez miasto rozwiązaniami - karetka może potrącić 
pieszego, rowerzystę. Wjazd od ul. św. Józefa jest wjazdem dla osób 
odwiedzających chorych.  

Odp. na spotkaniu konsultacyjnym: 
Mariusz Przewłocki, Projektant drogowy, Wrocławskie Biuro Projektów 
Drosystem Sp. z o.o. 
Zostanie przeanalizowana kwestia przebiegu chodnika i ścieżki rowerowej 
w rejonie wjazdu do szpitala. 
 
Rozwiązanie przyjęte w dokumentacji: 
Bartosz Wojcieszak, Projektant drogowy, Wrocławskie Biuro Projektów 
Drosystem Sp. z o.o. 
Zgodnie z obsługą komunikacyjną Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
wjazd do szpitala od strony Trasy Średnicowej jest wjazdem dla pojazdów 
uprzywilejowanych oraz obsługi technicznej. 
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5. To jest projekt dla kierowców. Nie są mi potrzebne te wszystkie 

parkingi. Każdy parking to asfalt, beton. Nie ma w projekcie ławek, 

udogodnień dla ludzi, którzy spacerują.  

Jak zwiększy się ruch na ul. św. Józefa?  

Jaki będzie poziom hałasu i zanieczyszczenia powietrza? 

Odp. na spotkaniu konsultacyjnym: 
Mariusz Przewłocki, Wrocławskie Biuro Projektów DROSYSTEM 
Miejsca parkingowe są budowane dla mieszkańców, dla instytucji, szkół, 
dla parafian. Jeśli mieszkańcy uznają, że ilość proponowanych miejsc 
parkingowych jest za duża, to w projekcie można ograniczyć tę ilość. To 
proponowana wizja. Niektóre części można jeszcze wykorzystać w celu 
urządzenia zieleni. 
W kwestii hałasu będą prowadzone szczegółowe analizy. Obecnie nie ma 
możliwości wskazania, na ile wzrośnie poziom hałasu. Ta kwestia będzie 
analizowana na dalszym etapie, Przewidujemy  działania zapobiegawcze – 
ukształtowanie trasy, elementy zagospodarowania zielenią plus 
ewentualne ekrany. Tam gdzie będzie to możliwe będziemy niwelować 
poziom hałasu zielenią, natomiast ekrany będą w miejscach, gdzie 
wszystkie inne rozwiązania nie będą możliwe. Ekrany będą zielone.  
Rafał Wiewiórski dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg 
Ekrany są budowane tam, gdzie wynika to w pierwszej kolejności z 
obliczeń, a w drugiej z badań porealizacyjnych, które są obligatoryjnie 
wykonywane po zakończeniu inwestycji. Planowane są ekrany zielone. 
Przy działkach św. Klemensa zamierzamy wykorzystać istniejący 
drzewostan uzupełniając go o nowe nasadzenia.  
Zbigniew Fiderewicz, Zastępca Prezydenta Miasta Torunia  
Od mieszkańców docierają do nas informacje, że potrzebne są miejsca 
parkingowe dla wiernych, którzy przyjeżdżają na uroczystości kościelne. 
Uczniowie szkół średnich przyjeżdżają do szkół samochodami, chcemy 
zapewnić im miejsca parkingowe. Zaproponowane w koncepcji 
rozwiązania są odpowiedzią na  postulaty mieszkańców.  
 
Rozwiązanie przyjęte w dokumentacji: 
Mariusz Przewłocki, Wrocławskie Biuro Projektów DROSYSTEM 
W dokumentacji uwzględniono elementy małej architektury (np. ławki, 
koszy na śmieci, stojaki dla rowerów) oraz nasadzenia drzewostanu i 
krzewów, wykonanie trawników, odpowiadając na potrzeby 
mieszkańców. 

6. Planowana trasa przecina miasto na dwie części.Ta koncepcja nie ma 

sensu. Dojeżdżamy do Szosy Okrężnej i co dalej?  

Odp. na spotkaniu konsultacyjnym: 
Mariusz Przewłocki, Wrocławskie Biuro Projektów DROSYSTEM 
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Czy będzie most?  

Czy będzie połączenie na Bydgoszcz? Jeśli tak, to rondko nie jest 

dobre. Ludzie jadący z Bydgoszczy będą jechać Trasą Średnicową, będą 

utrudnienia dla prawoskrętu. Powinien być wydzielony prawoskręt dla 

swobodnej komunikacji, a nie przez rondo.  

Gdzie jest lewoskręt dla swobodnego przejazdu karetek od strony 

zachodniej? Karetka powinna bezkolizyjnie wjeżdżać zarówno z 

zachodu jak od wschodu.  

Na trasie jest za dużo świateł.We Francji są tunele przy każdym 

rondzie, osoba wjeżdża bezkolizyjnie w tunel. Tutaj też powinny być 

tunele. 

Kwestia lewoskrętu dla karetek będzie jeszcze przedmiotem dalszej 
analizy.  
Skrzyżowanie z ulicąSzosa Okrężna zostało przedstawione w formie ronda 
turbinowego. To nie jest zwykłe rondo. To planowane rondo uwzględnia 
wlot na IV etap Trasy Średnicowej.Docelowo kierunkiem nadrzędnym ma 
być kierunek wschód – zachód. 
Rafał Wiewiórski, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg 
W budżecie miasta na ten rok są zapisane  środki finansowe na 
opracowanie koncepcji mostu zachodniego, który będzie zlokalizowany na 
przedłużeniu ulicy Szosa Okrężna. Sama Szosa Okrężna od planowanego 
ronda do ul. Łukasiewicza będzie drogą o podwójnym przekroju. 
Jeśli chodzi o bezkolizyjność trasy, ta kwestia była analizowana przez 
projektantów, ale nie tunelem, gdyż w tym miejscu są zlokalizowane dwa 
duże kolektory – deszczowy i sanitarny, których nie można przenieść w 
inne miejsce. Analizowano możliwość budowy estakady, ale ta inwestycja 
jest bardzo droga i stanowiłaby znaczny wysiłek finansowy dla miasta.  
 
Rozwiązanie przyjęte w dokumentacji: 
Mariusz Przewłocki, Wrocławskie Biuro Projektów DROSYSTEM 
Zaprojektowano: 
- lewoskręt na wjeździe do szpitala 
- rondo turbinowe na skrzyżowaniu ul. Św. Józefa/Trasa Średnicowa 
- zlikwidowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ul. Św. Józefa/Trasa 
Średnicowa 

7. Trasa Średnicowa miała rozładowywać ruch tranzytowy. W 

przedstawionych wariantach Trasa Średnicowa zakorkuje ulicę św. 

Józefa. Obecnie ulicą św. Józefa przemieszcza się dużo pojazdów, 

trudno wyjechać z ul. św. Klemensa w ul. św. Józefa. Budowa 

kolejnego dużego skrzyżowania z Trasą Średnicową spowoduje 

zakorkowanie ul. św. Józefa.  Szpital powinien powstać daleko stąd, a 

tu powinien powstać park bielański.  

Komunikacja do szpitala powinna być jak najprostsza. Trasa 

Średnicowa powinna być „zakopana”, biec pod ziemią. 

Odp. na spotkaniu konsultacyjnym: 
Mariusz Przewłocki, Wrocławskie Biuro Projektów DROSYSTEM 
Trasa jest zaprojektowana jako ulica klasy GP, czyli ulica główna o ruchu 
przyśpieszonym - na takich parametrach powinna być projektowana.  
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powstały wiele lat 
wcześniej. To, w jaki sposób została zaprojektowana trasa, jest naturalną 
konsekwencją, jak zostały wskazane parametry drogi w uchwałach Rady 
Miasta Torunia, które należy wykonać. Proponowane rozwiązania są 
ukłonem w stronę mieszkańców i konieczności skomunikowania ich z 
proponowanym układem drogowym. Wzdłuż trasy mamy zabudowę 
klasztorną, szkoły, więc nie możemy pozwolić sobie na takie rozwiązania, 
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które by w sposób maksymalny powodowałaby to, że trasa na 
skrzyżowaniu z innymi drogami  ma taką swobodę ruchu. 
Rafał Wiewiórski, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg 
W tym miejscu są zlokalizowane dwa duże kolektory – deszczowy i 
sanitarny, których nie można przenieść w inne miejsce, dlatego budowa 
tunelu nie jest możliwa.  

8. Nie podoba nam się ta wizja zabetonowania całego terenu.Chcemy 

minimalizować ilość dróg, betonu, asfaltu na rzecz chodników i ścieżek 

rowerowych. Nie chcemy mieć tylu dróg.  

Rozwiązanie przyjęte w dokumentacji: 
Mariusz Przewłocki, Wrocławskie Biuro Projektów DROSYSTEM 
Nie złożono merytorycznej propozycji rozwiązań komunikacyjnych. 
W dokumentacji uwzględniono elementy małej architektury (np. ławki, 
koszy na śmieci, stojaki dla rowerów) oraz nasadzenia drzewostanu i 
krzewów, wykonanie trawników, odpowiadając na potrzeby 
mieszkańców. 

9. W Polsce jest 5-krotnie więcej wypadków śmiertelnych niż w Wielkiej 

Brytanii. Proponowane cztery pasy Trasy Średnicowej to tor 

wyścigowy, to idealne rozwiązanie, żeby zabić pieszego, Nie ma 

żadnego powodu, aby trasa średnicowa nie była podobna do tych 

rozwiązań, które są na ul. Żwirki i Wigury, Jeśli droga nie jest prosta, 

jeździmy po niej wolniej, bezpieczniej, Wszystkie proste drogi, które 

były wybudowane w Wielkiej Brytanii, są aktualnie przebudowywane. 

Projektowanie w Toruniu to trochę powrót do lat 70-tych. Zwężenie 

ulicy pozwoli na rekreacyjne zagospodarowanie terenu – wybieg dla 

psów, park. W centrach europejskich miastach nie ma szerokich ulic. 

Odp. na spotkaniu konsultacyjnym: 
Mariusz Przewłocki, Wrocławskie Biuro Projektów DROSYSTEM 
Proponowana droga ma najniższe parametry. Przedstawiona propozycja 
jest ciekawym rozwiązaniem, jednakże żaden organ nie wyda zgody na 
taką inwestycję. Jeśli w planie miejscowym byłaby wpisana ulica klasy Z, 
można by projektować w zaproponowany sposób.  Kraje Europy 
Zachodniej w miastach mają mnóstwo obwodnic, tras szybkiego ruchu na 
obrzeżach miast. W Toruniu nie ma obwodnicy - gdyby była, trasa 
średnicowa nie byłaby potrzebna. 
Anna Stasiak, dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej  
Urząd musi patrzeć na miasto jako całość. Miasto ma układ drogowy, 
nazywany szkieletem. Główny szkielet w Toruniu to oś wschód – zachód, 
drugi szkielet to oś północ – południe. Te drogi są uzupełniane przez drogi 
niższej kategorii. W planach województwa jest ujęta obwodnica z Górska 
do strefy Łysomice, na tę obwodnicę czekamy. To główna obwodnica, 
która ma być budowana do węzła autostradowego w Turznie. Toruń ma 
ciekawe położenie, bo z dołu jest obwodnica, trasa S-10. Realizacja  w 
całości tego układu przez wiele lat doprowadzi do tego, że w Toruniu 
będzie żyło się lepiej.Ta trasa ułatwi życie wielu mieszkańcom. 

10. Mieszkam przy ul. Polnej. Czy ekrany z zielenią przy Trasie będą takie 

same jak na Polnej, gdzie wycięto drzewa, posadzono nowe, połowa 

już nie żyje? 

Rozwiązanie przyjęte w dokumentacji: 
Mariusz Przewłocki, Wrocławskie Biuro Projektów DROSYSTEM 
Odp. ws. ekranów ujęto w pkt. 5. 
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Jaka jest odległość pomiędzy ul. Kaszubską  a ul. św. Józefa? Na 

odcinku 100 m są dwa razy światła. 

Ulica Kaszubska zjedzie się z ulicą św. Józefa, tam jest SP nr 5. 

Zlikwidowano sygnalizacje świetlne. 

11. Wiele dróg w Toruniu jest niedokończonych. Nie wiadomo, jak jeździć 

po Toruniu. Chciałbym wreszcie mieć drogę , którą przejadę przez 

Toruń z zachodu na wschód, bez stawania dwanaście razy na 

światłach, ze zwężeniami i poszerzeniami. Ta droga powinna być 

czteropasmowa. Ta trasa to jedyna szansa, żeby odciążyć Toruń. 

Należy jak najbardziej oddalić ulice osiedlowe od Trasy Średnicowej. 

Odp. na spotkaniu konsultacyjnym: 
Marcin Kowallek, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 
Układ drogowy buduje się w latach, to nie jest kwestia jednego roku, 
kiedy miasto mogłoby wyłożyć miliardy złotych na wybudowanie układu 
dróg. Takie inwestycje wymagają czasu i znacznych nakładów 
finansowych. 

12. Moje pytanie dotyczy działki przy ul. Grunwaldzkiej 26. W planach 

dotyczących budowy Trasy Średnicowej zabrana będzie większość 

działki. Zostanie 150 m kwadratowych. Czy jest możliwość zabrania 

całości działki na cele inwestycyjne? 

Odp. na spotkaniu konsultacyjnym: 
Rafał Wiewiórski, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu 
Takie działki są skupywane przez miasto na mocy ustawy na wniosek 
właściciela.  

13. Czy wg przedstawionych koncepcji posesja przy Grunwaldzkiej (dot.22-

26)pozostanie bez dojazdu od strony Wybickiego? Czy pas zieleni 

odgradzający te dwie drogi musi być tak duży? Nie ma gdzie postawić 

budynków gospodarczych. 

Odp. na spotkaniu konsultacyjnym: 
Rafał Wiewiórski, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu 
Dojazd od strony ul. Wybickiego nie będzie możliwy, trzeba będzie 
zapewnić dojazd od strony ul. Grunwaldzkiej.  
 
Rozwiązanie przyjęte w dokumentacji: 
Mariusz Przewłocki, Wrocławskie Biuro Projektów DROSYSTEM 
Odsunięcie chodnika wynika z rozsunięcia istn. jezdni północnej i 
południowej na skrz. Szosa Chełmińska/TŚ. 

14. Jestem mieszkańcem ul. Grunwaldzkiej. Z jednej mapki dowiedzieliśmy 

się, że nie będzie ¾ terenu, że nie ma miejsc parkingowych, że 

pomieszczenia, które służyły jako piwnice przeznaczone są do 

rozbiórki. Nie będzie wjazdu od ul. Wybickiego. Czy ktoś będzie z nami 

rozmawiał w tej sprawie? 

Rozwiązanie przyjęte w dokumentacji: 
Mariusz Przewłocki, Wrocławskie Biuro Projektów DROSYSTEM 
Pozostawiono bieżące rozwiązania. Kwestie wykupów nieruchomości są 
konsekwencją rozwiązań projektowych i prowadzone są równolegle do 
prac projektowych, przez odpowiednie jednostki samorządowe. 

15. Po co ma być betonowana ulica św. Klemensa? Odp. na spotkaniu konsultacyjnym: 
Rafał Wiewiórski, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu 
Na ulicy św. Klemensa na odcinku pomiędzy ul. Grunwaldzką a ul. św. 
Józefa leżą obecnie płyty betonowe, nie powiększamy szerokości tej ulicy. 
 
Rozwiązanie przyjęte w dokumentacji: 
Mariusz Przewłocki, Wrocławskie Biuro Projektów DROSYSTEM 



 
 

13 
 

Zmieniono przeznaczenie ul. Św. Klemensa (zaprojektowano strefę 
zamieszkania z ograniczeniem dostępności – wjazd tylko dla mieszkańców 
ze zezwoleniami MZD, służb ratowniczych, obsługi komunalnej). 
Zmniejszono szerokość jezdni, uwzględniono zapotrzebowanie pieszych i 
rowerzystów. 

16. Jestem mieszkanką osiedla św. Klemensa. Czy las ma być 

zabetonowany? Czy miasto ma za dużo pieniędzy na absurdalne 

inwestycje, które zniszczą nasze osiedle? To jest zakątek szczególny w 

naszym mieście, teren rekreacyjny, miejsce spacerów. Nie można 

burzyć takiego zakątka.  

Odp. na spotkaniu konsultacyjnym: 
Rafał Wiewiórski, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu 
Na ulicy św. Klemensa na odcinku pomiędzy ul. Grunwaldzką a ul. św. 
Józefa leżą obecnie płyty betonowe, nie powiększamy szerokości tej ulicy. 

17. Jestem mieszkańcem ul. Dobrej, po co ponosić koszty związane z 

wycinką drzew na ul. Klemensa, kiedy dalej jest droga polna, jesteśmy 

zadowoleni z układu komunikacyjnego w tej okolicy, po co to 

zmieniać? 

Odp. na spotkaniu konsultacyjnym: 
Rafał Wiewiórski, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu 
Na ulicy św. Klemensa na odcinku pomiędzy ul. Grunwaldzką a ul. św. 
Józefa leżą obecnie płyty betonowe, nie powiększamy szerokości tej ulicy. 
 
Rozwiązanie przyjęte w dokumentacji: 
Mariusz Przewłocki, Wrocławskie Biuro Projektów DROSYSTEM 
Zmieniono przebieg ul. Św. Klemensa na zgodny z istniejącą drogą 
gruntową. 

18. Jaka będzie przepustowość na Trasie Średnicowej? NIK skrytykowała 

ekrany akustyczne, gdyż nie spełniały norm,  

W Polsce podniesiono normy dopuszczalnego hałasu, hałas będzie wg 

norm WHO, natomiast wg polskich norm hałas nie będzie 

występować.  

Odp. na spotkaniu konsultacyjnym: 
Mariusz Przewłocki, Wrocławskie Biuro Projektów DROSYSTEM 
Hałas wzrośnie, ekrany są planowane, jeżeli będą ekrany to będą 
lokalizowane pomiędzy ulicą a chodnikiem, ścieżką rowerową, czyli piesi, 
rowerzyści będą poza działaniem hałasu, nie będą wprost narażeni na 
emisję hałasu i zanieczyszczeń. Opracowania, które przygotowujemy w 
kierunku przepustowości wskazują, że docelowo w przekroju drogi ma 
przejeżdżać dziennie około 17.000 pojazdów w obie strony, średnio 8.000 
pojazdów w jedną stronę,  
Marcin Kowallek, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 
To będzie mniej więcej taka przepustowość jak na ul. Polnej.  
 
Rozwiązanie przyjęte w dokumentacji: 
Mariusz Przewłocki, Wrocławskie Biuro Projektów DROSYSTEM 
Ekrany akustyczne zlokalizowane będą w miejscach przekroczenia hałasu, 
wyznaczonych na podstawie obowiązujących w Polsce przepisów prawa. 
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I. Uwagi zgłoszone drogą elektroniczną 

Lp. Propozycja/uwaga Odpowiedź  

w. Dalszy ciąg Trasy Średnicowej Północnej od Szosy Chełmińskiej do ul. Okrężnej 
powinien być w całości w układzie JEDNO-JEZDNIOWYM Z CHODNIKAMI I 
DROGAMI ROWEROWYMI PO OBU STRONACH. Ulice dwujezdniowe 
prowokują kierowców do jazdy z nadmierną prędkością i stwarzają duże 
zagrożenie dla innych uczestników ruchu. 

Rozwiązanie przyjęte w dokumentacji: 
Mariusz Przewłocki, Wrocławskie Biuro Projektów DROSYSTEM 
Rozwiązanie takie nie ma uzasadnienia w płynności ruchu oraz przepustowości 
skrzyżowań i odcinków pomiędzy skrzyżowaniami. 
Na odcinku od ul. Św. Józefa do ul. Szosa Okrężna, projektowany układ jest 
jednojezdniowy z rezerwą terenu na drugą jezdnię, zgodnie z wytycznymi 
Inwestora. 
Zaprojektowano chodnik i ścieżkę rowerową jednostronną od ul. Morycińskiego 
do ul. Szosa Okrężna, z uwagi na zapotrzebowanie ruchu pieszych i rowerzystów 
oraz ograniczenie wycinki drzewostanu. 

2. Projekt trasy jakie zrobiło miasto jest dobry, 
proszę nie ulegać jakimś głupim pomysłom żeby znowu te trasę wykręcać, 
zwężać, itp. Już i tak jest niepotrzebny problem na wysokości Świętopełka. 

Rozwiązanie przyjęte w dokumentacji: 
Mariusz Przewłocki, Wrocławskie Biuro Projektów DROSYSTEM 
Biuro projektów realizuje zadanie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa dla 
przyjętych parametrów klasy drogi, zgodnie z podpisaną Umową z UM Toruń.  

3. Jestem przeciwko rozbudowie toruńskiej średnicówki w okolicach ulicy 
Kaszubskiej, Borowiackiej i Wybickiego.  
Wnioskuje, aby droga od ul. Szosy Chełmińskiej do Św. Józefa była 
jednopasmowa. Droga 2-pasmowa będzie bardzo niebezpieczna dla 
mieszkańców oraz spowoduje zniszczenie zieleni. Duży ruch będzie zagrażał 
bezpieczeństwu mieszkańców.  

Rozwiązanie przyjęte w dokumentacji: 
Mariusz Przewłocki, Wrocławskie Biuro Projektów DROSYSTEM 
Rozwiązanie takie nie ma uzasadnienia w płynności ruchu oraz przepustowości 
skrzyżowań i odcinków pomiędzy skrzyżowaniami. 

4.  Moim zdaniem trasa średnicowa powinna zapewniać płynny przejazd na całej 
długości, od wschodniej do zachodniej części miasta. Dlatego powinna być 

Rozwiązanie przyjęte w dokumentacji: 
Mariusz Przewłocki, Wrocławskie Biuro Projektów DROSYSTEM 
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dwujezdniowa od początku do końca. Najlepiej z tzw. zieloną falą, czyli pełną 
synchronizacją sygnalizacji świetlnej umożliwiającą przejazd przez całe miasto 
z rekomendowaną prędkością, bez zatrzymywania pojazdu. Wtedy dopiero 
będzie to trasa średnicowa z prawdziwego zdarzenia. Nie powinno być z tym 
problemu za wyjątkiem odcinka w sąsiedztwie zabytkowej willi u zbiegu 
Grunwaldzkiej i św. Józefa. Moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem w tej 
lokalizacji jest tunel. Zalety takiego rozwiązania są następujące: 
1. Możliwość zaprojektowania trasy dwujezdniowej na całej długości. 
2. Brak kolizji z obiektem zabytkowym. 
3. Trasa średnicowa z prawdziwego zdarzenia bez tzw. wąskich gardeł. 
4. Nowoczesne rozwiązanie komunikacyjne to splendor dla miasta (podobnie 
jak plac Daszyńskiego). 

Wnioski z analiz i prognozy ruchu wskazują, że niezbędne jest wybudowanie 
układu dwujezdniowego od ul. Szosa Chełmińska do ul. Św. Józefa. Na dalszym 
odcinku projektowany układ drogowy jest jednojezdniowy z możliwością 
rozbudowy o drugą jezdnię przy ograniczeniu zakresu robót traconych. Bieżące 
rozwiązania projektowe pozwalają na dalszą rozbudowę drogi do układu 
dwujezdniowego zarówno pod kątem drogowym, jak i przyległej infrastruktury np. 
oświetlenia i kanalizacji deszczowej. Kolektory odwadniające układ drogowy 
zapewnią docelowy zrzut wody dla układu dwujezdniowego, bez koniecznej 
przebudowy wybudowanej już kanalizacji deszczowej. 
Budowa tunelu wiążę się z przebudową istniejących kolektorów deszczowych w 
ul. Grunwaldzkiej – kolektory te są znacznej średnicy, koszt przebudowy znacznie 
przewyższa możliwości finansowe Inwestora. 

5. A dlaczego nie możemy mieć w Toruniu normalnej dwupasmowej trasy jak w 
cywilizowanych miastach? Tylko ciągle jeden pas. Przecież to ma być trasa, 
która ma mieć dużą przepustowość w krótkim czasie. I tak w pip narobiliście 
świateł, czekam na jeszcze kilka rond. 
Zamiast iść do przodu, to jak zwykle UM cofa się w rozwoju. 
Teraz są potrzebne minimum dwa pasy, wiadukty (jak np. przy Nestle w 
Toruniu) i prawo i lewo skręty, których brakuje w większości głównych dróg w 
Toruniu. Ogarnijcie się. 

Rozwiązanie przyjęte w dokumentacji: 
Mariusz Przewłocki, Wrocławskie Biuro Projektów DROSYSTEM 
Na odcinku od skrzyżowania Szosa Chełmińska/TŚ do ul. Św. Józefa, 
zaprojektowano układ dwujezdniowy. 
Na odcinku od ul. Św. Józefa do ul. Szosa Okrężna, projektowany układ jest 
jednojezdniowy z rezerwą terenu na drugą jezdnię, zgodnie z wytycznymi 
Inwestora. 
Zrezygnowano z budowy nowych sygnalizacji świetlnych. 

6. Pragnę tu wyraźnie podkreślić, iż jestem zdecydowanym zwolennikiem 
budowy nowego odcinka Trasy Średnicowej w standardzie 2*2, czyli 
prawdziwej trasy przelotowej/średnicowej łączącej różne dzielnice Torunia i 
wylot z Torunia.  
Każde zwężenie tej trasy skutkuje degradacją całej trasy do podrzędnej drogi 
miasta, a z założenia ma być drogą główną. Dobry gospodarz od razu buduje 
dobrze dla przyszłych pokoleń i przez następne 20 lat nie dotyka się do tej 
dobrej budowli. Jeżeli w rok po wybudowaniu już poprawia  się nową 
inwestycję, to znaczy, że inwestycja została ..... źle wykonana. 

Rozwiązanie przyjęte w dokumentacji: 
Mariusz Przewłocki, Wrocławskie Biuro Projektów DROSYSTEM 
Na odcinku od skrzyżowania Szosa Chełmińska/TŚ do ul. Św. Józefa, 
zaprojektowano układ dwujezdniowy. 
Na odcinku od ul. Św. Józefa do ul. Szosa Okrężna, projektowany układ jest 
jednojezdniowy z rezerwą terenu na drugą jezdnię, zgodnie z wytycznymi 
Inwestora. 
 

7. Po zapoznaniu się z planowanymi efektami inwestycji: 
Efekty inwestycji: 

 zintegrowanie sieci połączeń komunikacyjnych miasta, 

 usprawnienie dojazdu do przyległych nieruchomości, obiektów 
użyteczności publicznej, 

 zwiększenie dostępności sąsiadujących osiedli do szkieletu drogowego 

Rozwiązanie przyjęte w dokumentacji: 
Mariusz Przewłocki, Wrocławskie Biuro Projektów DROSYSTEM 
Pytanie dotyczy zasadności budowy Trasy Średnicowej w tym przebiegu.  
Trasa Średnicowa w bieżącej lokalizacji jest wpisana w MPZP oraz stanowi główną 
drogę w szkieletowym układzie miasta. MPZP przyjmuje parametry Trasy 
Średnicowej jako GP czyli trasę główną ruchu przyśpieszonego. 
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Miasta Torunia, 

 poprawa komunikacji pomiędzy różnymi częściami miasta, 

 usprawnienie komunikacji zbiorowej, 

 poprawa bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego 
poprzez wydzielenie odrębnych szlaków komunikacyjnych ruchu 
pieszego i rowerowego, budowę azyli dla pieszych (wyspy), budowę 
zatok przystankowych 

Chciałabym zauważyć, że:  
- drogi wielopasmowe oddzielone "pasem zieleni", na których konieczne jest 
dojechanie do następnego skrzyżowania ze światłami i zawracanie na nim 
wcale nie usprawniają dojazdu do obiektów i nieruchomości,  
- duże arterie, jaką jest trasa średnicowa nie zwiększają dostępności 
sąsiadujących osiedli do szkieletu drogowego miasta, tylko je oddzielają od 
siebie, 
- drogi, na których tak łatwo rozpędzić pojazd do dużej prędkości na krótkim 
odcinku, nie sprzyjają bezpieczeństwu żadnego z uczestników ruchu nawet, 
jeśli wydzieli się ścieżki rowerowe i piesze,  
- niestety zapomnieli państwo napisać o efektach, takich jak wycinka drzew i 
zwiększenie emisji spalin, co w konsekwencji powoduje pogorszenie jakości 
powietrza, dalej pogorszenie zdrowia i warunków życia mieszkańców 
(wszystkich, również tych, którzy posiadają samochody i którzy nigdy nie 
chodzą pieszo). 
Zabieram głos w tej sprawie, ponieważ Trasa Średnicowa w dotychczasowym 
kształcie jest jedną z największych porażek architektury urbanistycznej XIX 
wieku, Szosa Chełmińska niestety widzę, że idzie w jej ślady. Wszyscy 
uczestnicy ruchu na Średnicówce klną, a wypadki śmiertelne powinny skłonić 
do refleksji projektantów tej drogi, bo coś jest nie tak. Z drogą, nie z ludźmi.  
W wielu krajach Europy w mieście zmniejsza się dozwoloną prędkość (do 
30km/h!), a my zachęcamy do wciskania pedału gazu po przymusowym 
czekaniu na czerwonym świetle czasem nikogo w tym czasie nie 
przepuszczając.  
Podsumowując: średnicówka w III etapie wystarczy jednopasmowa, powinna 
być lekko kręta, rondo bez świateł, uprzywilejowanie ruchu rowerowego i 

pieszego oraz komunikacji miejskiej.  

Zrezygnowano z sygnalizacji świetlnej na rzecz ronda przy Św. Józefa. 
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 z8. Po pierwsze, cieszę się, że zorganizowali Państwo szerokie i otwarte 
konsultacje, kulminacją których było spotkanie z mieszkańcami Torunia 4 lipca 
br. w UCS UMK. Świetnie, że zaprosili Państwo przedstawicieli inwestora jak i 
projektantów. Ponieważ jednak III etap projektowanej trasy jest dość długi 
(ok. 2 km), to i na spotkanie przybyły osoby mające różny interes i odmienne 
koncepcje dotyczące "średnicówki". Co innego interesuje bowiem 
mieszkańców ul. Wybickiego, o inne sprawy dopytywać chcieli mieszkańcy 
okolic ul. św. Klemensa, wreszcie co innego interesowało mieszkańców 
Brzezin czy użytkowników działek na Szosie Okrężnej. Być może - w tym 
miejscu nieśmiała sugestia - po generalnej prezentacji należało "rozbić" 
konsultacje na mniejsze odcinki (ustawić kilka stolików, by każdy miał szansę 
przedstawić swój punkt widzenia na daną sprawę). 
Po drugie, współczuję konieczności odpowiadania na absurdalne pytania z sali 
(np. "czemu nie można wybudować obwodnicy?"; "jaki będzie poziom hałasu 
po wybudowaniu trasy?"), czy też wysłuchiwania "alternatywnych koncepcji 
przebiegu trasy"... 
Po trzecie - chciałem przeprosić za swoją niewiedzę, a nieuchronnie zbliżający 
się deadline na udział w konsultacjach uniemożliwia mi zniwelowanie tejże. 
Rzecz dotyczy przebudowy Szosy Okrężnej od planowanego ronda w kierunku 
CH Plaza. Z tego, co usłyszałem podczas spotkania, odcinek ten ma mieć 2 
jezdnie po 2 pasy. Doskonale, zwłaszcza w kontekście ewentualnego tzw. 
Mostu Zachodniego. Tyle że doszły mnie również nieoficjalne informacje, iż 
planowane jest przejęcie przez inwestora/wykonawcę ok. 7-metrowego pasa 
terenu obecnie tam zajmowanego przez rodzinne ogródki działkowe. Zabieg 
ten wydaje mi się zastanawiający, by nie rzec całkowicie zbędny, zwłaszcza że 
pomiędzy obecnym korytem jezdni Szosy Okrężnej a trakcją tramwajową 
znajduje się pas nieużytku, który idealnie można byłoby wykorzystać na 
potrzeby budowy nowej jezdni. Nie wiem, czy w ziemi jest jakaś 
infrastruktura, która mogłaby takie działanie uniemożliwić (na powierzchni nic 
takiego nie widać, więc chyba nie); nie wiem też, kto jest właścicielem tego 
gruntu (Miasto czy UMK; jeżeli uniwersytet, to jak sądzę nie będzie trudnym 
dojście do porozumienia. Uczelnia i tak nie będzie w stanie wykorzystać tego 
wąskiego skrawka terenu, a miasto mogłoby o niego poprosić przy okazji 
przekazywania gruntów na potrzeby dalszego rozwoju uniwersytetu, jak 
zrobiło to np. przy Szosie Bydgoskiej - "Nowości" z 16.05.2018). Dzięki temu 

Rozwiązanie przyjęte w dokumentacji: 
Mariusz Przewłocki, Wrocławskie Biuro Projektów DROSYSTEM 
Trasa Etapu III została zaprojektowana w korytarzu wyznaczonym w MPZP i od 
południa dowiązuje się z projektowana przez miasto ul. Szosa Okrężna, co 
warunkuje lokalizacje projektowanej trasy. 
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udałoby się pozostawić nienaruszone ogródki działkowe w rękach ich 
dotychczasowych dzierżawców, co z pewnością zostałoby przez tych 
kilkadziesiąt osób odebrane bardzo pozytywnie. Na marginesie dodam, że nie 
jestem osobą, która takowy ogródek w rzeczonym miejscu posiada. 
Po czwarte, i ostatnie zarazem - Trasa Średnicowa Północna, w tym jej III 
odcinek, jest jak najbardziej potrzebna. Z zaprezentowanych przez 
projektantów planów za najlepiej odpowiadający potrzebom miasta uważam 
wariant podstawowy, pierwszy, o największym stopniu drożności i 
przepustowości. I tego powinniśmy się, jako miasto, trzymać. 

9. Głównym zadaniem projektowanej trasy jest skomunikowanie Torunia ze 
szpitalem i umożliwienie wyjazdu na zachód, jednocześnie połączenie Bielan z 
innymi dzielnicami Torunia. Logicznie trzeba to robić w układzie 2*2 jezdnie. 
Każda oszczędność później odbije się problemami komunikacyjnymi, jak to 
jest na średnicówce przy Grudziądzkiej. Tu jest koszmar! Żadna oszczędność  
nie może dotknąć odcinka Szosa Chełmińska do Szpitala. To kluczowy odcinek. 
Nie wyobrażam sobie, by karetki stały w korkach. 
Dodatkowym problemem jest takie skomunikowanie szpitala, by wjazd od 
średnicówki był wjazdem GŁÓWNYM, dla karetek i dojazdu do parkingu 
piętrowego szpitala. 
W proponowanych projektach kluczowym  problemem jest więc 
przeprowadzenie drogi 2*2 przez działkę "zabytku" przy ul. Św. 
Józefa/Grunwaldzka. Dla dobra 200 tysięcy Torunian trasa bezwzględnie musi 
trochę wejść na tą posesję. To problem strategicznydla miastai bezwzględnie 
trzeba to zrobić! 
Najbardziej mi się podoba wersja 1 prezentowanych projektów, jednak dalej 
bym optował za układem 2*2 na całej trasie do Okrężnej i dalej  do Plazy. 
Mam wątpliwości z dziwnym skomunikowaniem ul. Morycińskiego. To będzie 
ważna trasa na północ, do Polnej. Proponuję przesunięcie tego węzła na 
zachód, by w jednym miejscu połączyć Morycińskiego i Grunwaldzką (do 
leśniczówki i Osiedlowej) oraz hospicjum. 

Rozwiązanie przyjęte w dokumentacji: 
Mariusz Przewłocki, Wrocławskie Biuro Projektów DROSYSTEM 
Zgodnie z wytycznymi wjazd do szpitala od strony Trasy Średnicowej ma być 
jedynie dla karetek, aby umożliwić oddzielić go od pozostałego ruchu do szpitala i 
zapewnić bezproblemowy wjazd/wyjazd. Połączenie z ul. Morycińskiego przyjęto 
w lokalizacji zgodnej z MPZP. Ul. Morycińskiego i dojazd do Hospicjum podłączone 
są do Trasy Średnicowej w jednym miejscu. 
Realizowany ma być wariant z zajęciem terenu zabytkowej willi. 

10. Wieczorkiem poszedłem zobaczyć połączenie Morycińskiego z przyszłą 
średnicówką i przeżyłem mały szok:  
na tym węźle ludzie sami wyjeździli sobie RONDO. Nie lubię ronda, ale jak 
ludzie tak chcą to ....proponuję: 

1. Średnicówkę poprowadzić od Szosy Chełmińskiej do ronda 

Rozwiązanie przyjęte w dokumentacji: 
Mariusz Przewłocki, Wrocławskie Biuro Projektów DROSYSTEM 
Na skrzyżowaniu, w tym typu rondo, mogę być włączone drogi publiczne. Dojazd 
do Hospicjum jako zjazd publiczny nie może być bezpośrednio podłączony na 
skrzyżowaniu. Budowa skrzyżowania typu rondo o tylu wlotach wymaga bardzo 
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Morycińskiego jako 2*2. Ułatwi to rozwiązanie sprawnego i 
bezpiecznego wjazdu do szpitala, bo niebezpieczne zwężenie do 1*1 
nastąpi dopiero za rondem Morycińskiego. 

2. Na rondzie sprawnie można połączyć 6 dróg: Średnicówka 2*2 od 
szpitala + dojazd do hospicjum + Grunwaldzka do leśniczówki i 
Osiedlowej + Morycińskiego + Średnicówka do Okrężnej + stara 
Grunwaldzka z odejściem do Klemensa.  

Jest to bardzo podobne i sprawdzone rozwiązanie jak na Polnej z 
Morycińskiego, można to powtórzyć, tylko rondo musi mieć większą średnicę! 
Szkic w załączeniu. 

 

dużej przestrzeni, natomiast w miejscu tym występują bardzo duże różnice 
wysokościowe co skutkuje bardzo dużymi wykopami i nasypami na znacznym 
obszarze. Generuje ponadto za sobą konieczność dużego zwiększenia  zakresu 
wycinki lasu. 

11. Zdruzgotana jestem tym zacofaniem, jakie wykrzyczeli na konsultacjach 
mieszkańcy Działek Klemensa. Wiadomo, że trasa jest planowana od dawna, 
od zeszłego stulecia i trzeba ją pilnie wybudować! Fragmentaryczna Trasa 
Średnicowa nie spełnia swojej roli. 

Jestem za wersją pierwszą projektu z czterema pasami ruchu do szpitala, a 
nawet dalej. Czy nie byłoby lepiej wybudować całą drogę w ostatecznym 

Rozwiązanie przyjęte w dokumentacji: 
Mariusz Przewłocki, Wrocławskie Biuro Projektów DROSYSTEM 
Trasa Etapu III została zaprojektowana w korytarzu wyznaczonym w MPZP. 
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standardzie? 

12. Korzystając z możliwości wniesienia uwag dotyczących rozbudowy III etapu 
średnicówki, jako mieszkańcy tej części Torunia pragniemy wyrazić swoje 
całkowite poparcie dla koncepcji Pana Roba Trapnella. Argumentacja, 
dlaczego koncepcja Pana Roba Trapnella jest rozwiązaniem korzystnym dla 
obu stron, była szczegółowo przedstawiona w dniu 4.07 i zgadzamy się z nią 
całkowicie. 
Wnioskujemy, by odcinek między Szosą Chełmińską a ul. Św. Józefa 
uwzględniał również interesy mieszkańców tej części Torunia, która dotąd 
była bezpieczna, zielona i przyjazna dla mieszkańców, uczniów pobliskich szkół  
i spacerowiczów. Państwa rozwiązanie tworzy miasto betonowe i 
niebezpieczne oraz w naszym odczuciu uwzględnia wyłącznie interes jednej ze 
stron. Mając powyższe na względzie oraz w trosce o bezpieczeństwo 
wnioskujemy, by odcinek średnicówki w obszarze od Szosy Chełmińskiej do ul. 
Św. Józefa był drogą jednopasmową. 

Rozwiązanie przyjęte w dokumentacji: 
Mariusz Przewłocki, Wrocławskie Biuro Projektów DROSYSTEM 
Koncepcja p. Trapnellanie spełnia warunków technicznych dla dróg tej klasy, 
pasuje do drogi o charakterze osiedlowym. Natomiast nie uwzględnia planów 
miasta zawartych w MPZP. 
Konsultowany odcinek jest kontynuacją wybudowanej trasy średnicowej. 

13. Nie byłem w stanie przeanalizować bardzo drobiazgowych opracowań 
dotyczących trzeciego etapu budowy trasy średnicowej północnej 
zaprezentowanych na stronie internetowej. Natomiast rozumiem 
przedstawione wizualizacje. Moje wątpliwości dotyczą wjazdu do szpitala.  
- czy przewiduje się wjazd do szpitala od strony średnicówki? 
jeżeli tak, to czy projektowany wjazd jest dostosowany do ruchu karetek? 
Jeżeli nie, to gdzie będzie główny wjazd do szpitala? I dlaczego nie 
skorzystano ze średnicówki? 

Rozwiązanie przyjęte w dokumentacji: 
Bartosz Wojcieszak, Projektant drogowy, Wrocławskie Biuro Projektów 
Drosystem Sp. z o.o. 
Zgodnie z obsługą komunikacyjną Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego wjazd do 
szpitala od strony Trasy Średnicowej jest wjazdem dla pojazdów 
uprzywilejowanych oraz obsługi technicznej. 
 

14. Usytuowanie przystanku autobusowego przy ul. Kurpiowskiej tworzy 
niebezpieczną sytuacje. Autobusem tym będzie dojeżdżała młodzież do szkół 
przy ulicach Grunwaldzkiej i św. Józefa. wysiadając na tym przystanku będzie 
skracała sobie drogę na wysokości zawrotu z ul. Wodociągowej. 
Rozsądniejsze jest usytuowanie przystanków przed rondem z Chełmińską i na 
wysokości św. Józefa. 

Rozwiązanie przyjęte w dokumentacji: 
Bartosz Wojcieszak, Projektant drogowy, Wrocławskie Biuro Projektów 
Drosystem Sp. z o.o. 
Uwzględniono przesunięcie zatoki przystankowej w kierunku na zachód, w pobliżu 
ul. Kaszubska/Borowiacka. 

15. W nawiązaniu do konsultacji społecznych przeprowadzanych w temacie 
budowy Trasy Średnicowej Północnej, etap III,  pragnę przekazać kilka 
spostrzeżeń odnośnie projektu. 
1. W.I.1, W.I.2, W.II.1, W.II.2 
Sugeruję, że projektowana droga na odcinku od skrzyżowania z ul. Szosa 

Rozwiązanie przyjęte w dokumentacji: 
Bartosz Wojcieszak, Projektant drogowy, Wrocławskie Biuro Projektów 
Drosystem Sp. z o.o. 
Trasa Średnicowa została zaprojektowana w korytarzu wyznaczonym w MPZP, 
który zakłada oddalenie Trasy od terenów uniwersyteckich. Teren pomiędzy 
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Okrężna do skrzyżowania z ul. św. Klemensa powinna przebiegać 
bezpośrednio przy granicy działki, na której znajduje się parking uniwersytecki 
(nr 046301_1.0001.3/3) - Pozwoli to zbliżyć przystanek do terenu 
uniwersyteckiego, a także oddali drogę od os. Brzezina (redukcja hałasu). 
2. W.I.1, W.I.2, W.II.1, W.II.2 
Sugeruję przeniesienie przystanku autobusowego, projektowanego przy ul. 
Szosa Okrężna pomiędzy rondem a wjazdem na pętlę autobusową. 
Projektowana lokalizacja wymaga wykupu i likwidacji części ogródka 
działkowego. Sugerowane przeniesienie przed rondo. 
3. W.I.1, W.I.2 
Sugeruję przeniesienie przystanku autobusowego, projektowanego w rejonie 
działki nr 046301_1.0036.297. Sugerowane przeniesienie w rejon działki nr 
046301_1.0002.48/1. Będzie to bliżej szkoły i kościoła - jednych z 
ważniejszych punktów podróży w okolicy. 
4. W.I.1, W.I.2, W.II.1, W.II.2 
Na odcinku od ul. Szosa Okrężna do ul. Źródlana inwestycja przecina teren 
zalesiony, pokryty starszym drzewostanem. Pas gruntu pomiędzy 
projektowanymi drogami (np. drogą główną a dojazdem od ul. Morycińskiego) 
bądź pomiędzy drogą a chodnikiem, jest oznaczony kolorem zielonym (zieleń 
projektowana), co sugeruje wycinkę istniejącego drzewostanu i nasadzenia 
nowoprojektowanej zieleni. Sugerujemy w tych miejscach pozostawienie 
istniejącego drzewostanu, ewentualnie uporządkowanie zieleni średniej i 
niskiej. Duże drzewa mają poważną zaletę - wydatnie zacieniają chodnik i 
jezdnię uprzyjemniając korzystanie z drogi - na co trzeba by oczekiwać wiele 
lat w przypadku wycinki drzew i nowych nasadzeń. 
5. W.I.2 
Sugeruję, że przystanek autobusowy projektowany na odcinku pomiędzy ul. 
św. Józefa a zjazdem do szpitala (postój autobusu na jezdni, bez zatoki) to jest 
bardzo zły pomysł. Po pierwsze, stojący autobus blokuje zjazd ze skrzyżowania 
(kolejny samochód jadący za nim będzie musiał zatrzymać się dokładnie na 
przejściu dla pieszych bądź na skrzyżowaniu). Po drugie, stojący autobus 
całkowicie zasłania widoczność na przejściu dla pieszych - piesi będą 
wychodzić zza autobusu prosto pod samochody jadące w kierunku z sz. 
Okrężnej na św. Józefa, sytuacja bardzo niebezpieczna. Sugeruję, że zamiast 
budować w tym miejscu tak szeroki chodnik, należy zbudować zatokę 

korytarzem Trasy Średnicowej a terenem Uniwersytetu, zgodnie z MPZP, 
przeznaczony jest pod infrastrukturę techniczną i zieleń. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami przystanki zlokalizowane musza być za 
skrzyżowaniem. Taka lokalizacja powoduje ponadto możliwość obsługi 
pasażerskiej od strony północnej (Szosa Okrężna) i wschodniej (Trasa Średnicowa). 
Lokalizacja zatoki przystankowejna Trasie Średnicowej przed rondem turbinowym 
powoduje, że autobus z pasa ruchu przy zatoce nie może pojechać w kierunku 
centrum. 
Wycinki istniejących drzew przeprowadzone będą tylko w niezbędnych miejscach i 
w ograniczonym zakresie po szczegółowej analizie konieczności wycinki. 
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przystankową. Proszę skontrolować, czy w opracowaniu nie ma więcej tego 
rodzaju błędów. 
6. W.I.2, W.II.1, W.II.2 
Sugeruję, że potrzebny jest pas lewoskrętu dla samochodów jadących trasą 
średnicową od strony Szosy Okrężnej, skręcających w lewo w ul. św. Józefa. 
Po każdej niedzielnej Mszy duża liczba samochodów rusza z parkingu pod 
kościołem i skręca w tę ulicę, powstają długie zatory. Pas lewoskrętu pozwoli 
zredukować to zjawisko. 

16. Wnioskuję o zmianę w Miejscowym Planie Zagospodarowania 
Przestrzennego. I poprowadzenie III Odcinka Trasy średnicowej na wysokości 
ul. Wybickiego w większej odległości od osiedla mieszkaniowego. 
Uzasadnienie: 
Trasa Średnicowa w projektowanym odcinku przebiega przez gęsto 
zamieszkały rejon. Z jednej strony osiedle mieszkaniowe przy ul. Wybickiego, z 
drugiej pięć szkół ponadpodstawowych. Z tego powodu w miejscu tym panuje 
i będzie panował duży ruch pieszych. Projektowanie w tym miejscu drogi o 
podwyższonej prędkości stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców. 
W czasie konsultacji rozmawiałem z projektantem drogi wnioskując choćby o 
poprowadzenie drogi po łuku, tak by oddalić ją od osiedla, zmusić kierowców 
do zmniejszenia prędkości i wygospodarować tereny pod zieleń blisko bloków, 
kosztem planowanej dużej przestrzeni między pasami ruchu. Odpowiedź była 
następująca: w warunkach drogi klasy GP nie można poprowadzić drogi o 
promieniu mniejszym niż przewidują przepisy. Aby wprowadzić w tym miejscu 
odpowiedni łuk, należy zmienić parametry drogi, a to jest możliwe tylko po 
zmianach w PZP.  
Trasa Średnicowa przez kilka lat swego istnienia pochłonęła już trzy ofiary 
śmiertelne. Powodem była nadmierna prędkość. Proszę wziąć to pod uwagę. 
Nie ma żadnego uzasadnienia dla prowadzenia w terenie zabudowanym drogi 
o zwiększonej prędkości ruchu. Po pierwsze dlatego, że małe odległości od 
skrzyżowań na których muszą zatrzymywać się samochody, nie przyśpieszają 
przemieszczania się. Po drugie, zawsze znajdzie się kierowca, który będzie 
chciał przejechać szeroki i prosty odcinek drogi z maksymalną prędkością nie 
zaważając na zagrożenie, jakie powoduje. 
Wniosek 2 
Wnioskuję o przesunięcie przystanku autobusowego w projektowanym III 

Rozwiązanie przyjęte w dokumentacji: 
Bartosz Wojcieszak, Projektant drogowy, Wrocławskie Biuro Projektów 
Drosystem Sp. z o.o. 
Zmiany planów MPZP, w tym zmiany zapisów w MPZP dot. m.in. klasy GP nie 
stanowią przedmiotu konsultacji społecznych. 
Uwzględniono przesunięcie zatoki przystankowej w kierunku na zachód, w pobliżu 
ul. Kaszubska/Borowiacka. 
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Odcinku Trasy Średnicowej, który jest przewidywany na wysokości ul. 
Wybickiego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami projektant zaprojektował 
przystanek autobusowy za skrzyżowaniem z ul. Szosa Chełmińska i ul. 
Wybickiego. Problem polega na tym, że najkrótsza droga od przystanku 
autobusowego  do szkół znajdujących się przy ul. Grunwaldzkiej wiedzie na 
skos przez projektowaną Trasę Średnicową. Należy przewidywać, że młodzież 
udająca się do szkół wybierze drogę najkrótszą, ale bardzo niebezpieczną. 
Dzięki proponowanej zmianie  młodzież będzie mogła korzystać z przejść dla 
pieszych usytuowanych przy skrzyżowaniu Szosa Chełmińska – Wybickiego. 

17. Czy potrzebny jest zawrót na wysokości ul. Kurpiowskiej? Przecież dla osoby 
wyjeżdżającej z parkingu przy Wybickiego to jedna droga czy przez 
Wodociągową czy przez rzeczony zawrót. A chyba jedynie ten parking ten 
zawrót obsługuje. 
W tym miejscu powinien być zjazd na parking, bo trudno zjechać z 
Chełmińskiej w Wodociągową, ale po co zawrót? Tracimy pas ruchu! 
Uważam, że zmniejszenie odstępu między pasami ruchu na odcinku od 
Chełmińskiej do Kurpiowskiej da porządne odsunięcie jezdni od bloków 
mieszkalnych, a powstały zaraz za rondem łuk spowolni ruch na ulicy. 
Pozyskane w ten sposób miejsce przy blokach można wykorzystać na parkingi 
i zieleń. 

Rozwiązanie przyjęte w dokumentacji: 
Bartosz Wojcieszak, Projektant drogowy, Wrocławskie Biuro Projektów 
Drosystem Sp. z o.o. 
Brak jest możliwości wyjazdu z ul. Wybickiego do Trasy Średnicowej (kierunek 
Centrum), poprzez ul. Kaszubską. Aby umożliwić mieszkańcom z ul. Wybickiego 
wyjazd w kierunku ronda Szosa Chełmińska niezbędna jest „zawrotka”. 

18. 1) Na terenie działek nr 7, 8 i 9 obręb 2 zaprojektowano pas do zawracania. 
Uważam, że w tym miejscu powinien być osobny pas do zawracania. Obecne 
rozwiązanie prowadzić będzie do kolizji i zatorów. Wiadomym jest, że pojazdy 
poruszające się lewym pasem poruszają się szybciej i wyprzedzają pojazdy na 
prawym pasie. Pojazdy jadące lewym pasem będą musiały ostro hamować, 
jeśli poprzedzający pojazd będzie chciał zawrócić. Ewentualnie w tym miejscu 
będzie dochodzić do częstej zmiany pasa ruchu z lewego na prawy, ponieważ 
kierowcy będą zaskoczeni, że z lewego pasa można zawrócić. Dalsza jazda na 
wprost może skończyć się mandatem, ponieważ za skrętem w lewo jest pas 
wyłączony z ruchu. Może to być szczególnie nieczytelne dla osób, które 
pierwszy raz będą korzystać z tej drogi. 
2) Kolejne wadliwe rozwiązanie przedstawiono na wizualizacjach ukazujących 
połączenie ulicy św. Józefa z Trasą Średnicową. Na wizualizacjach wskazano, 
że pojazdy jadące ul. św. Józefa od strony szpitala nie będą mogły zająć 
prawego pasa skręcając w prawo w Trasę Średnicową. Jest to działka nr 64 

Rozwiązanie przyjęte w dokumentacji: 
Bartosz Wojcieszak, Projektant drogowy, Wrocławskie Biuro Projektów 
Drosystem Sp. z o.o. 
Ad 1 - Pozostawiono możliwość zmiany organizacji ruchu w tym zakresie (lewy 
skrajny pas z możliwością jazdy na wprost i zawracania). 
Ad 2 – Nastąpiła zmiana rodzaju skrzyżowania na rondo turbinowe, rozwiązując 
tym samym to zagadnienie. 
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obręb 34. Na wizualizacjach oznaczono miejsce na skrzyżowaniu jako 
wyłączone z ruchu. Spowoduje to, że konieczne będzie od razu zajęcie lewego 
pasa ruchu, co również może prowadzić do kolizji. 

19. 1. Dlaczego Trasa Średnicowa Północna na odcinku realizowanym w trzecim 
etapie NAGLE zmienia się z ulicy dwujezdniowej o dwóch pasach ruchu w 
każda stronę w ulicę jednojezdniową o jednym pasie ruchu w każdą stronę? 
Jakie utrudnienia w ruchu (korki) przewidują Państwo w okolicach zwężenia? 
Czy zakładacie Państwo, że większość ruchu skieruje się w ulicę Szosa 
Chełmińska i Bema?!? 
2. Z czego wynika zaprojektowanie dodatkowego wyjazdu (połączenia) z ulicy 
Wybickiego (poza obecnym połączeniem z Szosą Chełmińską oraz 
projektowanym skrzyżowaniem z ulica Kaszubską) oraz lewoskręt na Trasie 
Średnicowej? Z czego wynika, że projektowane są powyższe udogodnienia nie 
spotykane na innych arteriach naszego miasta? Jakie są dodatkowe koszty 
takiego rozwiązania? 
3. Jaki jest cel zaprojektowania południowej części ulicy Kaszubskiej? Jaki jest 
jego koszt? Jaki byłby koszt, gdyby zbudować tam „jedynie zwykły parking”? 

Rozwiązanie przyjęte w dokumentacji: 
Bartosz Wojcieszak, Projektant drogowy, Wrocławskie Biuro Projektów 
Drosystem Sp. z o.o. 
Pozostawiono rezerwę terenu na budowę drugiej jezdni na odcinku od ul. Św. 
Józefa do ul. Szosa Okrężna. Układ jednojezdniowy na tym odcinku spełnia 
wymagania przepustowości określone na podstawie prognozy ruchu. 
Układ dwujezdniowy na pierwszym odcinku wynika m.in. z konieczności 
podłączenia kilku skrzyżowań, które wymagają dodatkowych pasów dla płynnego 
przeprowadzenia ruchu (np. dodatkowe relacje skrętne, włączenia do ruchu). Na 
dalszym odcinku ruch będzie praktycznie nieutrudniony. 
Południowy wlot ul. Kaszubskiej zaprojektowano w celu m.in.: 
- podłączenia istniejącej ul. Grunwaldzkiej, 
- wykonania dojazdu do Zespołu Szkół 
- wykonania dojazdu do Stacji Kontroli Pojazdów 

20. Po wczorajszym spotkaniu w Centrum Sportu UMK przekazuję swoje uwagi 
związane z inwestycją j/w: 
- trasa bardzo niebezpieczna dla pieszych, a w szczególności dla olbrzymiej 
rzeszy młodzieży i dzieci ( nigdzie w Toruniu nie ma tak dużej koncentracji 
szkół i uczelni wyższych jak w okolicach ul. Św. Józefa), 
- trasa odcina mieszkańców i studentów od bezpośredniego przejścia do 
zasobów leśnych (brak kładek między stroną północną a południową na 
wysokości lasu) po stronie Barbarki,  
- trasa burzy architektoniczny ład tej pięknej okolicy (podobnie zresztą jak to 
ma miejsce przy cmentarzu), 
- ilość pojazdów korzystająca z tej trasy na całej jej długości to ok. 10% całego 
ruchu na tej drodze, 
- trasa spowoduje zakorkowanie ulic prostopadłych tak jak to ma miejsce np. 
na ul. Legionów, Grudziądzkiej, 
- należy zmienić typ drogi na drogę lokalną (w planach zagospodarowania 
przestrzennego) z uprzywilejowaniem dla karetek, bowiem ten teren stanowi 
dzisiaj centrum miasta, a nie jak 30 lat temu jego obrzeża! 
- bardzo ciekawy był projekt architekta z Anglii, 

Rozwiązanie przyjęte w dokumentacji: 
Bartosz Wojcieszak, Projektant drogowy, Wrocławskie Biuro Projektów 
Drosystem Sp. z o.o. 
Trasa Średnicowa etap III została zaprojektowana jako przedłużenie istniejącej 
Trasy i o podobnych parametrach w układzie zgodnym z MPZP z zachowaniem 
wymagań dotyczących m.in. bezpieczeństwa pieszych oraz przyjęciem rozwiązań 
minimalizujących uciążliwość ruchową drogi. 
Po realizacji zadaniajakość zagospodarowania przestrzeni w zakresie 
infrastruktury miejskiej ulegnie znaczącej poprawie. 
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- mam wrażenie, ze UM bardziej liczy się z drzewkami i okropnym bajorem niż 
z mieszkańcami, którzy płacą podatki na takie nietrafione inwestycje. 

21. Nie do przyjęcia jest usytuowanie sterowania ruchu światłami na 
skrzyżowaniach w odstępie 100m czyli ul.  Św. Józefa i  Kaszubska!!! 

Rozwiązanie przyjęte w dokumentacji: 
Bartosz Wojcieszak, Projektant drogowy, Wrocławskie Biuro Projektów 
Drosystem Sp. z o.o. 
Zrezygnowano z budowy nowych sygnalizacji świetlnych. 

22. Dzień dobry, 
w związku z konsultacjami dotyczącymi budowy III etapu Północnej Trasy 
średnicowej chciałbym podzielić się swoimi spostrzeżeniami. 
Na początek ogólnie. Wybudowanie PTŚ nie podlega dyskusji, jest potrzebne, 
pytanie jest tylko o sposób, filozofię zaprojektowania PTŚ. Niestety nie jest mi 
po drodze z generalną koncepcją wybudowanej PTŚ, jak i w tym samym duchu 
wybudowanej i obecnie przebudowywanej ul. Szosy Chełmińskiej. Powstała 
PTŚ dzieli miasto/dzielnicę, wbrew pozorom wprowadza wiele utrudnień 
komunikacyjnych (dla pieszych oraz pojazdów), zabiera przestrzeń miejską, 
która powinna być bardziej nastawiona na wykorzystanie przez człowieka niż 
przez pojazdy zmechanizowane. Zaprowadza tzw. "betonową pustynię". 
Obecnie wykonane nasadzenia, owszem są przydatne tylko nadal nie ma z 
tego powodu bliskiej interakcji pomiędzy drzewami a pieszymi - drzewa nie są 
przy chodniku tak by dzieliły się swoimi walorami z człowiekiem, są gdzieś w 
oddaleniu za jezdnią, itp. 
Pewne założenia, podejście, czyli sugestie do projektowanego III etapu PTŚ: 
1. jeśli to możliwe chodnik i ścieżka rowerowa powinny być od siebie jakoś 
oddzielone, np. pasem zieleni jak na ul. Bema, 
2. ścieżka rowerowa powinna mieć ciągłość na całej długości, nie powinna 
także przebiegać przez środek parkingu, 
3. w miarę możliwości wzdłuż chodników / ścieżek rowerowych powinny być 
regularnie nasadzone drzewa, tak aby dawały cień (o ile to możliwe należy 
rozważyć, po której stronie chodnika sadzić drzewa z uwagi na maksymalne 
wykorzystanie cienia związanego z "trajektorią" słońca), 
4. generalnie bardziej wskazywałbym jeden pas w danym kierunku z 
powiększaniem o prawo-/lewo-skręty, tam gdzie jest to wskazane, 
5. także tam, gdzie jest to wskazane i możliwe warto projektować tzw. pasy 
rozbiegowe dla włączających się do ruchu na PTŚ, 
6. uważam także, ze lepszym rozwiązaniem, i ze względu na płynność ruchu 

Rozwiązanie przyjęte w dokumentacji: 
Bartosz Wojcieszak, Projektant drogowy, Wrocławskie Biuro Projektów 
Drosystem Sp. z o.o. 
W dokumentacji uwzględniono uwagi z pkt. 1,2,3,4 (częściowo ze względu na 
zmianę rodzaju skrzyżowania),6,8(na etapie realizacji zadania),9,11 
(wprowadzono rondo),16,17. 
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pojazdów, jak i łatwość oraz bezpieczniejsze przekraczanie drogi przez 
pieszych, jest projektowanie prawdziwych rond (bez sygnalizacji świetlnej, 
"nie przelotowych"), gdzie kierowca musi zwolnić, a pieszy ma tylko jeden pas 
do przejścia do wysepki, 
7. PTŚ przebiega w terenie o innej charakterystyce niż ul. Szosa Lubicka; PTŚ 
będąc głównym kierunkiem komunikacyjnym krzyżuje się z prostopadłymi 
głównymi kierunkami komunikacyjnymi i przez to nie może być 
nadpromowana (stąd idea prawdziwych rond), natomiast Szosa Lubicka jest 
drogą zbiorczą; 
8. należy także zwrócić uwagę na lepszą kontrolę jakości wykonywanych prac, 
ich odbioru, tak aby, np. w newralgicznych miejscach jak skrzyżowania, 
przejścia dla pieszych, chodnik był należycie, równo, położony i nie tworzyły 
się tak właśnie tam kałuże, "jeziorka" na przejściach dla pieszych; warto też 
zwrócić uwagę by asfalt wylewany na ścieżkach rowerowych był równy, nie 
pofalowany, 
9. przy chodniku powinny pojawić się ławki, 
10. nie może być też tak, że w śródmieściu pieszy na długim odcinku nie ma 
możliwości przejścia na drugą stronę PTŚ, tak jak to było na poprzednich 
etapach PTŚ, gdzie jednak zostały dorobione przejścia dla pieszych (nie 
twórzmy sami sobie barier), 
11. nie zapomnijmy też by były możliwości zawracania na skrzyżowaniach, 
jeśli jednak nie będzie rond; 
12. warto też zwrócić uwagę by nie tworzyć modnej na nowych inwestycjach 
kakofonii wielu niepotrzebnych znaków, co ostatecznie wpływa na ich 
ignorowanie przez uczestników ruchu drogowego, a czasami po prostu jest 
zbędne (na pewno niezbędne jest dla podwyższenia kosztów inwestycji); 
przykład: oznakowanie chodników / ścieżek rowerowych, podwójne 
sygnalizatory świetlne, znaki zakazu tam gdzie zakaz wynika z samych 
przepisów ruchu drogowego, itp., 
13. warto od razu umieścić oznakowania kierunkowe i nazwy ulic; 
14. projektując ścieżki rowerowe, warto zwrócić uwagę, aby nie krzyżowały 
się nadmiernie z chodnikiem oraz tak były 
prowadzone/odgrodzone/oznakowane w okolicy przystanków autobusowych, 
by oczekujący na autobus w naturalny sposób nie wchodzili na ścieżki 
rowerowe, 
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15. tworząc jeden pas ruchu dla każdego kierunku w przypadku rozdzielenia 
na dwie jezdnie, warto zwrócić uwagę by nie stworzyć "tuneli" przez, które 
nie mogą się przebić służby na sygnale, niech pas rozdzielający jezdnie w 
takim przypadku będzie możliwy do wjechania na niego; może być 
wykorzystany na lewoskręty / włączanie się do ruchu / wysepki przy 
przejściach dla pieszych, 
16. warto też pamiętać by przy każdym przejściu dla pieszych wmontować 
"płyty dla niewidomych"; przy obecnie przebudowywanej Szosie Chełmińskiej 
chyba zapomniano o tym, tak mi się wydaje, 
17. warto też zadbać o pewną spójność estetyczną, czyli ciągłość stosowania 
takich samych materiałów wykończeniowych, np. płyt chodnikowych, wzdłuż 
jakiejś drogi. 

23. 1. Proszę o zaprojektowanie w okolicy przejść dla pieszych i przejazdów dla 
rowerzystów azyli pomiędzy dwoma pasami na rondzie na skrzyżowaniu ulicy 
Okrężnej i trasy średnicowej. Azyle poprawiają bezpieczeństwo pieszych i 
rowerzystów, przez to, że mają oni do pokonania tylko jeden pas ruchu. Azyl 
eliminuje ryzyko potrącenia przez wyprzedzający/omijający pojazd na 
przejściu/przejeździe. 
Proszę również o zaprojektowanie łagodnie wyniesionych przejść i przejazdów 
dla rowerzystów na skrzyżowaniu ulicy Okrężnej i trasy średnicowej.  
2. Na zjazdach w ulicę okrężną proszę o zwężenie łuku poprzez wyłożenie. 
Dzięki takiemu rozwiązaniu zmniejszy się prędkość pojazdów zjeżdżających z 
ronda, co wpłynie na bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Powyższe 
rozwiązanie nie ogranicza przepustowości ronda i umożliwia swobodny zjazd 
dłuższym pojazdom. 

Rozwiązanie przyjęte w dokumentacji: 
Bartosz Wojcieszak, Projektant drogowy, Wrocławskie Biuro Projektów 
Drosystem Sp. z o.o. 
Ad 1 – Uwagi nie uwzględniono. 
Ad 2 –Zostanie poddane dodatkowej analizie. 
Ad 3 - Azyl dla pieszych na wys. ul. Morycińskiego zostało zaprojektowane. 
Ad 4 – Uwagi nie uwzględniono. 
Ad 5 – Układ skrzyżowania został zmieniony.Tarcza skrzyżowania została 
wyniesiona. 
Ad 6 – Uwaga uwzględniona. 
Ad 7 – Uwaga nieuwzględniona. 
Ad 8 – Uwaga nieuwzględniona.  
Ad 9 – Zostanie poddane dodatkowej analizie. 
Ad 10 – Uwaga uwzględniona częściowo (zaprojektowano rondo turbinowe). 
Ad 11 –Uwaga nieuwzględniona. 
Ad 12 – Uwaga uwzględniona w wariancie inwestorskim. 
Ad 13 –Uwaga nieuwzględniona 
Ad 14 – Zostanie poddane dodatkowej analizie. 
Ad 15 - Zostanie poddane dodatkowej analizie. 
Ad 16 – Uwaga nieuwzględniona. 
Ad 17 - Uwaga uwzględniona. 
Ad 18 –Przyjęcie układu 2x2 od ul. Szosa Chełmińska do ul. Św. Józefa wynika z 
potrzeb ruchowych. 
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3. Proszę o zaprojektowanie azylu na przejściu dla pieszych i przejeździe dla 
rowerzystów w okolicy skrzyżowania ulic Morycińskiego i Grunwaldzkiej. 
Przejście przez 3 pasy jest bardzo niebezpieczne. 
4. Na skrzyżowaniu ulicy Morycińskiego i Grunwaldzkiej proszę zaprojektować 
rondo. Na obecnie projektowanym skrzyżowaniu lewoskręt z ulic 
podporządkowanych będzie bardzo trudny i niebezpieczny. A lewoskręt z 
trasy średnicowej w ulice podporządkowane, może powodować wstrzymanie 
ruchu, gdy z naprzeciwka będzie jechać dużo pojazdów. Rondo ułatwi wyjazd 
z dróg podporządkowanych i upłynni ruch. 
5. Proszę o poszerzenie drogi rowerowej przy włączeniu w ulicę Grudziądzką, 
tak żeby rowerzysta jadący ulicą Grudziądzką wjeżdżając w na drogę dla 
rowerów mógł pojechać prosto. Dobrym pomysłem byłoby też wyniesienie 
tarczy tego skrzyżowania (Św. Klemensa/Grunwaldzka) 
6. Proszę o zaprojektowanie włączenia drogi rowerowej w jezdnię drogi 
prowadzącej do hospicjum. Oraz możliwości zjazdu z drogi ogólnej na drogę 

Ad 19 – Zmieniono układ skrzyżowania, brak połączenia pomiędzy północną a 
południową nitką Trasy Średnicowej. 
Ad 20 – Budowa parkingu w tym miejscu wynika z zapotrzebowania ruchowego 
przyległych jednostek oświaty. 
Ad 21 -  Zaprojektowano jednostronną ścieżkę rowerową. 
Ad 22 -  Układ chodników pozwala zachować ciągłość przejścia pieszym. 
Ad 23 – Uwaga uwzględniona. 
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dla rowerów 

 
 
7. Na nowo projektowanej ulicy równoległej do Źródlanej proszę o utworzenie 
obustronnych szerokich chodników (min. 3 m) oraz zmianę parkowania z 
prostopadłego na równoległe. W okolicy nie ma tylu mieszkańców, żeby 
potrzebna była taka ilość miejsc postojowych. Parkowanie prostopadłe bez 
oddzielenia od chodnika spowoduje, że kierowcy będą zastawiać chodnik 
maskami pojazdów. Ponadto proszę i nasadzenie drzew po obu stronach ulicy, 
co 1-2 miejsca parkingowe. 
8. Zamiast kładki dla pieszych proszę zaprojektować przejście dla pieszych i 
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przejazd dla rowerzystów przez trasę średnicową na przedłużeniu ulicy 
Źródlanej. Przejście i przejazd powinny posiadać azyl. Proszę również 
zaprojektować wyniesione skrzyżowanie ulicy Źródlanej i Grunwaldzkiej oraz 
dwa przejścia dla pieszych prowadzące do przejścia przez trasę średnicową. 
Na powyższym skrzyżowaniu należy również zaprojektować możliwość 
włączenia się do ruchu dla rowerzystów.  
Obecnie w europejskich miastach odchodzi się od projektowania kładek dla 
pieszych w zamian projektuje się bezpieczne przejścia w poziomie jedni. Jest 
to znacznie tańsze rozwiązanie i łatwiejsze w korzystaniu dla pieszych.  

 
 
9. Proszę o utworzenie strefy tempo 30 w na ulicach: Św. Klemensa (od 
skrzyżowania z Św. Józefa), Źródlana, Miła, Dobra, Grunwaldzka (po 
zachodniej stronie ul. Św. Józefa. W strefie 30 naturalnym rozwiązaniem są 
wyniesione skrzyżowania, dlatego proszę zaprojektować takie wyniesienia na 
skrzyżowaniach powyższych ulic.  
10. Proszę zaprojektować rondo na skrzyżowaniu trasy średnicowej z ulicą Św. 
Józefa oraz wyniesione przejścia i przejazdy dla rowerzystów. Rondo jest 
najlepszym rozwiązaniem, ponieważ poprawia bezpieczeństwo oraz upłynnia 
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ruch. Wyniesione przejścia i przejazdy poprawią bezpieczeństwo pieszych i 
rowerzystów, jednocześnie nie pogarszając płynności ruchu. 
11.  Wszystkie chodniki dla pieszych powinny mieć minimum 3 m szerokości, 
żeby zapewnić możliwość swobodnego poruszania się pieszym. Chodniki 
powinny być zbudowane z płyt chodnikowych. 
12. W wariancie II.1, II.2 brakuje ciągłości drogi rowerowej po stronie 
północnej pomiędzy ulicami Św. Józefa i Kaszubską. Ciągłość drogi rowerowej 
można zachować projektując kilka miejsc postojowych mniej oraz prowadząc 
drogę rowerową po pasie zieleni projektowanej w tych wariantach.  

 
 
13. Miejsca postojowe wzdłuż ulicy Wybickiego powinny zostać wyposażone 
w separatory lub chodnik powiększony do 4 m lub chodnik powinien zostać 
odsunięty od parkingu. Zlokalizowanie parkingu bezpośrednio przy chodniku 
spowoduje, że kierowcy będą parkować pojazdy w sposób utrudniający ruch 
pieszy - maski pojazdów będą znajdować się na chodnikiem ograniczając jego 
szerokość.  
14.  Ulice Wybickiego, Kurpiowską i Borowiacką powinna obejmować strefa 
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30, a skrzyżowania w tej strefie powinny być wyniesione, również 
skrzyżowanie z Kaszubską.  
15. Na skrzyżowaniach ulicy Wybickiego z ulicami Borowiacką i Kurpiowską 
powinny znajdować się przejścia dla pieszych umożliwiające przejście na 
drugą stronę ulicy i przystanek autobusowy. Przejście powinno się również 
znajdować na ulicy Wybickiego przed wlotem w na trasę średnicową. Kolejne 
przejście powinno być zlokalizowane na trasie średnicowej w okolicach 
przedłużenia ulicy Borowiackiej w celu łatwego dostępu do szkół.  
16. Wzdłuż trasy średnicowej, a w szczególności wzdłuż ulicy Wybickiego 
należy dokonać nasadzeń dużych drzew. Drzewa poprawią jakość powietrza w 
okolicy i dadzą cień na chodniku.  
17. Na skrzyżowaniu ulicy Wybickiego z ulicą Kurpiowską zaprojektowany jest 
parking. Przepisy ogólne zabraniają parkowania na skrzyżowaniu, dlatego też 
nie powinien być tam zaprojektowany parking, ponieważ wyjeżdżające 
pojazdy mogą powodować niebezpieczne sytuacje na skrzyżowaniu. 

 
18. Jaka jest zasadność budowy drogi 2x2 pomiędzy ulicą Chełmińską a ulicą 
Św. Józefa? Ulica 2x2 to duży hałas oraz ryzyko wielu wypadków i kolizji oraz 
pogorszenie płynności ruchu. Uważam, że na tym odcinku ulica powinna mieć 
po jednym pasie ruchu w każdą stronę. Ewentualnie można dodać buspas tak 
jak na projekcie, w celu usprawnienia ruchu autobusów i karetek. 
19. Na skrzyżowaniu ulicy Kaszubskiej i trasy średnicowej również powinno 
znajdować się rondo w celu poprawy bezpieczeństwa oraz płynności ruchu. 
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20. Jaka jest zasadność dla budowy parkingu w pobliżu skrzyżowania ulicy 
Kaszubskiej z trasą średnicową. Dla mieszkańców zaprojektowano 
wystarczająco dużo miejsc postojowych przy ulicy Wybickiego. W miejscu 
tego parkingu powinien powstać skwer. 
21. Droga rowerowa pomiędzy Św. Józefa a ulicą Okrężną powinna znajdować 
się po obu stronach trasy średnicowej, w miarę możliwości być oddzielona 
bujną zielenią od drogi oraz posiadać oświetlenie. 
22. Na rysunku na czerwono oznaczyłem ciąg pieszy, którego ciągłość po 
wybudowaniu trasy średnicowej zostanie przerwana. Proszę zachować 
ciągłość tego szlaku np. poprzez budowę tunelu pod trasą średnicową. 

 
23. Proszę zachować ciągłość drogi dla rowerów w okolicy wjazdu do szpitala. 
Ciągłość drogi rowerowej można zachować np. projektując parkowanie 
równoległe zamiast prostopadłego.  
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24. Poniżej zgłaszam kilka uwag i wniosków do przedstawionych przez 

projektanta wariantów układu komunikacyjnego III etapu Trasy Średnicowej 
Północnej (GP) w Toruniu. 
Przedstawione warianty posiadają następujące zasadnicze wady, których 
usunięcie wymaga wprowadzenia zmian w projekcie: 
A. Newralgicznym miejscem w koncepcjach jest rozwiązanie skrzyżowania TŚ z 
ul. św. Józefa, w których ulica ta na wlotach nie posiada dodatkowych pasów 
dla "lewoskrętów". Brak tych pasów powodować będzie blokowanie 
skrzyżowania, znaczne obniżenie przepustowości i w konsekwencji utratę 
funkcjonowania  
i płynności ruchu dla wszystkich linii miejskiej komunikacji autobusowej 
obsługującej zachodnią część miasta. 
B. Przyjęte w koncepcjach zasady dostępności, odległości między 
skrzyżowaniami nie odpowiadają klasie drogi GP, jaką przyjęto dla TŚ w 
obowiązującym "Studium Uwarunkowań ...." dla m. Torunia. 
W celu poprawy walorów funkcjonalno-normatywnych do rozwiązania 
przedmiotowego III etapu TŚ 
zgłaszam następujące wnioski: 
1. Na skrzyżowaniu TŚ z ul. św. Józefa należy: 

Rozwiązanie przyjęte w dokumentacji: 
Bartosz Wojcieszak, Projektant drogowy, Wrocławskie Biuro Projektów 
Drosystem Sp. z o.o. 
Ad A – Zaprojektowano skrzyżowanie typu rondo turbinowe 
Ad B – 1 
- Zaprojektowano rondo turbinowe, uwaga nieaktualna 

- Zaprojektowano rondu turbinowe, uwaga nieaktualna 

Ad B – 2 

Uwaga uwzględniona. 

Ad B – 3 

Uwaga nieuwzględniona. 

Ad B – 4 

Brak możliwości rozbiórki zabytkowego obiektu willi. Projekt przewiduje zajęcie 

części terenu willi na potrzeby chodnika i ścieżki rowerowej.  
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    - dla wlotu ul. św. Józefa od północy konieczne jest wprowadzenie zakazu 
jazdy w lewo znakiem B-21, 
    - dla wlotu ul. św. Józefa od południa - obustronne poszerzenie jezdni do 
10,0 m w celu wydzielenia  dodatkowego pasa dla "lewoskrętów". Powyższe 
wiąże się z koniecznością likwidacji jednokierunkowych pasów dla rowerów - 
bardzo niebezpiecznych w zakresie brd przy tej ulicy o dużym ruchu 
autobusów komunikacji miejskiej. Już w latach 90-tych poprowadzono drogę 
rowerową po śladzie przebiegającego  w pobliżu toru kolejowego. 
2. Dla skrzyżowania TŚ z ul. Okrężną zaprojektowanie ronda "turbinowego" z 
normatywnymi poszerzeniami  dla każdego pasa ruchu. 
3. Dla odcinka TŚ od ul. Okrężnej do ul. św. Józefa zaprojektowanie przekroju 
z 3 pasami ruch (na podjeździe 2 pasy dla kierunku od ul. Okrężnej) w celu 
umożliwienia wyprzedzania wolnych pojazdów  i w konsekwencji zapewnienia 
szybkich dojazdów karetek pogotowia do pobliskiego szpitala. 
4. Należy podjąć działania w celu likwidacji budynku przy narożniku ul. św. 
Józefa z ul. Grunwaldzką oraz jego pełne odtworzenie wraz z zabytkowym 
ogrodem na działce wskazanej przez miasto. Powyższe wymaga podjęcia 
rozmów z właścicielem budynku - argumentując to przeniesieni bardzo dużym 
wzrostem  uciążliwości (hałasem) dla obecnej lokalizacji budynku po 
wybudowaniu nowego skrzyżowania w ciągu TŚ.  Pozyskanie całej omawianej 
działki umożliwi przeniesienie TŚ w kierunku północnym (odsunięcie jej od 
Szkół Ekonomicznych) oraz prawidłowe pod względem funkcjonalnym 
rozwiązanie skrzyżowania 
z ul. św. Józefa. Ponadto, po zaprojektowaniu pasów do zawracania będzie 
można zlikwidować skrzyżowanie TŚ z ul. Kaszubską. 

25. Nie ukrywamy, że bardzo podoba nam się pomysł ulicy osiedlowej w miejsce 
planowanej średnicówki, wzorowany na angielskich uliczkach osiedlowych. 
Jednocześnie jesteśmy realistami i zdajemy sobie sprawę, że planowana droga 
Średnicowa musi zostać ukończona. Dom, w którym mieszkamy jest domem 
rodzinnym i chcielibyśmy dalej w nim pozostać. Średnicówka ma być drogą o 
podwyższonej prędkości. Na wysokości naszego domu planowane są: skręt w 
lewo łączący jedną nitkę z drugą, oraz w niewielkiej odległości przystanek 
autobusowy. Będzie to powodem częstych hamowań, zmniejszania i 
zwiększania prędkości. Wiąże się to ze zwiększeniem hałasu, powstawaniem 
większej ilości kurzu oraz drobinek pyłu powstającego ze zużycia tarcz 

Rozwiązanie przyjęte w dokumentacji: 
Bartosz Wojcieszak, Projektant drogowy, Wrocławskie Biuro Projektów 
Drosystem Sp. z o.o. 
Ekrany akustyczne zostaną zlokalizowane w miejscach przekroczenia hałasu, 
zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa. 
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hamulcowych. Biorąc powyższe pod uwagę oraz nasz spokój, bezpieczeństwo 
i zdrowie prosimy o uwzględnienie w planach budowy średnicówki ekrany 
dźwiękochłonne wzdłuż naszej ulicy. 

26. Bardzo proszę o wzięcie pod uwagę raportu Roberta Trapnella przy koncepcji 
budowy 3 etapu trasy średnicowej. 
https://www.yumpu.com/en/document/view/61151548/raport-roberta-
trapnella-na-temat-trasy-srednicowej-polnocnej-w-toruniu 

Rozwiązanie przyjęte w dokumentacji: 
Bartosz Wojcieszak, Projektant drogowy, Wrocławskie Biuro Projektów 
Drosystem Sp. z o.o. 
Koncepcja p. Trapnellanie spełnia warunków technicznych dla dróg tej klasy, 
pasuje do drogi o charakterze osiedlowym. Natomiast nie uwzględnia planów 
miasta zawartych w MPZP. 

27. UWAGI DO PRZEDSTAWIONYCH KONCEPCJI ODCINKA TRASY ŚREDNICOWEJ -
Szosa Chełmińska/Okrężna 
układu drogowego wschód-zachód po trasie rezerwy terenowej trasy A-10 
drogi Szczecin-Warszawa. 
(obecnie trasa A-10 została przeniesiona na lewobrzeże Wisły i trasa 
średnicowa ma znaczenie lokalne) 
Uwaga do zrealizowanych i projektowanych odcinków trasy średnicowej. 
Błędnie sklasyfikowano trasę w parametrach GP - powinna być w klasie G. 
Uzasadnienie 
1) droga GP na terenie zabudowanym odcinek od skrzyżowania do 
skrzyżowania nie powinien być mniejszy jak 1OOO m. Warunek nie jest 
spełniony. 
2) droga G zezwala na ww.odcinki 500m do 800 m w terenie 
niezabudowanym i jest to zgodne ze stanem faktycznym. 
3) Zmiana na poprawną klasyfikację pociąga za sobą ograniczenie szerokości 
w liniach rozgraniczających w terenie zabudowanym w dwujezdniowej 40 na 
35 m, a przy jednojezdniowej 30m na2S m. Oznacza to mniejszą wycinkę lasu 
na omawianym odcinku zachodnim trasy. 
4) dozwolone szybkości dla GP 60-70 km/h są bez sensu przy ograniczonych 
odcinkach pomiędzy skrzyżowaniami i odnoszą się do trasyw klasieG - 50-
60km/h 
Oznacza to pomniejszenie emisji hałasu z trasy. 
1) Płynność jazdy czyli jej brak 
-Skrzyżowania projektowane typu ronda z sygnalizacją świetlną nie 
wyznaczają priorytetu ruchu. Jeśli przyjmiemy ruch wschód-zachód jako 
podstawowy, to szkoda, że nie skorzystano z doświadczeń francuskich, gdzie 

Rozwiązanie przyjęte w dokumentacji: 
Mariusz Przewłocki, Projektant drogowy, Wrocławskie Biuro Projektów 
Drosystem Sp. z o.o. 
MPZP nadaje parametry Trasie Średnicowej jako GP, takie parametry należy 
przyjąć jako podstawę projektowania i wynikające stąd szerokości pasa 
drogowego, czy prędkości projektowe. 
Celem poprawy płynności ruchu zrezygnowano z projektowania skrzyżowań z 
sygnalizacją świetlną na rzecz skrzyżowania typu rondo lub skrzyżowań na 
zasadach prawoskrętu. 
Lewoskręt dla karetek zastanie wykonany. 
Wycinka drzewostanu zostanie przeprowadzona w minimalnym wymaganym 
zakresie, po dokładnym przeanalizowaniu. 
W miejscach wymaganych ochrony akustycznej przewiduje się ustawienie 
ekranów  dźwiękochłonnych. 
Koncepcja p. Trapnella – wg odpowiedzi w powyższych wątkach/pytaniach. 
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przy modernizacji w miasteczkach dróg RN (routenationale) główny kierunek 
umieszczano pod skrzyżowaniami w krótkich tunelach, odciążając ruch 
lokalny. Uwaga ta dotyczy szczególnie np. skrzyżowania z ul św. Józefa itp. 
2) cała trasa średnicowa od Okrężnej do Skłodowskiej-Curie liczy ok.6200m, 
pokonanie tego odcinka przy stałej szybkości 5Okm/h powinno zająć 8 minut.  
ponieważ na trasie napotykamy9 skrzyżowań ze światłami licząc czas 
oczekiwania do hamowania i rozpędzenia po 2.5 minuty czas przejazdu urasta 
do 30 minut [SIC!]. To wskazuje na błędy w przyjętych założeniach 
wytycznych do projektowania. 
Uwagi do omawianego odcinka Józefa-Okrężna 
1)  drogę zaprojektować w klasie G, 
2)  wykonać tunele na skrzyżowaniu z Józefa i Okrężną pod Okrężną w 

formie przygotowanej instrukcji] 
3)  wykonać lewoskręt dla karetek z kierunku zachodniego w miejscu 

wjazdu do szpitala, 
4)  wszystkie przejścia dla pieszych zaopatrzyć w autonomiczne 

sterowanie świetlne - także przy Okrężnej, 
5)  z uwagi na zwiększenie ruchu przejście dla pieszych skrzyżowania 

Grunwaldzka/Okrężna zaopatrzyć w autonomiczną sygnalizację 
świetlną, uzasadnienie -jest tomiejsce bardzo niebezpieczne.Z 
przejścia trzech pasów ruchu korzystają liczne wycieczki szkolne i 
spacerowicze w kierunku na Lotnisko, 
-wprowadzić by-pass prawoskrętu na ul. Okrężnej dla pojazdów 
jadących z kierunku Bydgoszczy. 
6) ograniczyć do minimum (25m w liniach rozgraniczających) 
wycinkę drzew w okolicach obecnego skrzyżowania Grunwaldzkiej 
ze Śniadeckich, istniejące zadrzewienie stanowi najlepszą ochronę 
przed hałasem jak i przed zanieczyszczeniem powietrza 
pochodzącym z projektowanej trasy, więc należy chronić istniejące 
zadrzewienie i poprowadzić odcinek tak, by nie naruszał 
drzewostanu. Nowe nasadzenia drzew nie spełnią tej funkcji przez 
najbliższe 30 lat (o ile nie uschną). 
Postulujemyposzerzenie drzewostanu (miejsce kompensacji zieleni 
wyciętej) na terenie dawnych warsztatów i składowisk przy 
projektowanym rondzie na Okrężnej (strona płn./wsch.) 
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7) uzyskać uzgodnienie Ochrony Środowiska pod kątem ochrony 
przed hałasem -oś drogi przebiega w odl.ll2m od osiedla Brzezina i 
budynków UMK po przeciwległej stronie. 
1.Rozważyć umieszczenie ekranów dźwiękochłonnych z pokrywą 
zimozieloną. 
-uzyskać uzgodnienie Ochrony Środowiska pod kątem zakłócenia 
projektowaną drogąnaturalnegoeco-systemu w szerokim aspekcie 
przyrody ożywionej (korytarze, przejścia migracyjne dla zwierząt), 
- zaprojektowaćpołącznie przejść dla pieszych z naturalnymi, 
istniejącymi obecnie ścieżkami dla spacerowiczów z kierunku dróg 
obrzeżnych uniwersytetu. 

Odniesienie się do propozycji arch. Roba Trapnella: 

Projekt przebiegu  

Odniesienie się do propozycji arch. RodaTrapnell'a 
Projekt przebiegu jednojezdniowej drogi omawianego odcinka jest ze 
wszechmiar godny uwagi. Rozwiązanie w założeniu klasyfikacji drogi na G jest 
możliwe.  
Trasa staje się uspokojona, bez zbędnych manewrów wyprzedzania. 
Uwzględnia zakolami wykorzystanie efektywne pozyskanego terenu dla 
potrzeb np. rekreacyjnych mieszkańców.  
Jeśli można porównać do zrealizowanych dróg, to zakole omijające bunkier z 
małym rondem na Polnej jest tego najlepszym przykładem. To miłe, przyjazne 
miejsce. Na drugim biegunie jest istniejącą realizacja Trasy Średnicowej, 
swoistego koryta dzielącego miasto, bez żadnego powiązania z otoczeniem. 
Wszechobecne ekrany nie pozwalają na przestrzenną orientację w którym 
punkcie pojazd się znajduje. Trafienie na ciąg czerwonych świateł staje się 
zmorą przejazdu tego w sumie krótkiego odcinka 

28. W związku z bezpośrednim sąsiedztwem i częstym przemieszczaniem się po 
tej części Torunia chciałbym się wypowiedzieć w sprawie budowy 3ciego 
odcinka tr. średnicowej. 
1. Jest to bardzo potrzebne połączenie układu ulic w tej okolicy. 
2. Jedyne i słuszne połączenie szpitala, tzn. cała komunikacja powinna 
przebiegać  trasą średnicą, w tym ruch karetek, pacjentów i odwiedzjących. 

Rozwiązanie przyjęte w dokumentacji: 
Bartosz Wojcieszak, Projektant drogowy, Wrocławskie Biuro Projektów 
Drosystem Sp. z o.o. 
Trasa Średnicowa etap III została zaprojektowana jako przedłużenie istniejącej 
Trasy i o podobnych parametrach w układzie zgodnym z MPZP z zachowaniem 
wymagań dotyczących m.in. bezpieczeństwa pieszych oraz przyjęciem rozwiązań 
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Niestety ale bałagan związany z rozbudową Szosy Chełmińskiej (zakaz 
lewoskrętów, tramwaj itp.) nie dają możliwości innego skomunikowania 
szpitala. 
3. Proponowana przez UMT koncepcja rozbudowy jest NIE DO PRZYJĘCIA. 
Kolejny raz próbuje się budować dziwolągi pseudo obwodnice w środku 
Torunia. Nie ma mojej zgody i akceptacji na taki projekt. 
4. Dwujedniowa droga i kilka pasów ruchu z zasady powinna usprawnić ruch i 
poprawić przepustowość, ale proponowane zagęszczenie skrzyżowań i 
sygnalizacji świetlnych, krótkie pasy do nawrotów spowodują, że i tak droga 
będzie zakorkowana, czas przejazdu długi i kierowcy będą stali na wszystkich 
światłach. Dla przykładu wcześniejsze odcinki średnicówki i jazda od świateł 
do świateł. 
5. Godzę się i proponuję  rozwiązania ze skrzyżowaniami o ruchu okrężnym, 
bez sygnalizacji świetlnej. 
6. Godzę się na rozwiązania proponowane przez pana Roba Trapnella 
(prezentacja podczas pierwszych konsultacji) 
Podsumowując, nie rozumiem powtarzającemu się lekceważeniu 
mieszkańców przez UMT. Proszę Państwa, mając buble w postaci np. 
Średnicówki, Szosy Chełmińskiej i Długiej lub Bema, powinniście zmienić w 
końcu swoje nastawienie i skupić się na poprawie, a nie ciągle brniecie w 
swoim stanowisku i złych rozwiązaniach. Trasę spod hali na Bema do kawiarni 
Molus przy ul. Długiej (w czasie gdy nie było remontów dróg) pokonuje się 
szybciej na rowerze jadąc rekreacyjnie niż samochodem!  
O 5-6 rano codziennie na skrzyżowaniu Średnicówki i Sz. Chełmińskiej stoję na 
czerwonym świetle, sam jedyny na skrzyżowaniu, ewentualnie pojawiają się 
2-3 samochody, po co więc włączona sygnalizacja świetlna, przecież każdy 
kierowca wie, jak się zachować i komu ustąpić pierwszeństwa.  
Proszę, usprawniajcie ruch, a nie projektujcie dróg wg rozwiązań sprzed 
kilkudziesięciu lat, bierzcie przykład z nowoczesnych pomysłów z sukcesem 
wprowadzanych nie tylko w Europie ale i w innych miastach i województwach 
w Polsce. 

minimalizujących uciążliwość ruchową drogi. 
Po realizacji zadania jakość zagospodarowania przestrzeni w zakresie 
infrastruktury miejskiej ulegnie znaczącej poprawie. 
 

29. Dzień dobry, 
proszę o uwzględnienie następujących aspektów: 
1. wprowadzenie układu jednojezdniowego na odcinku od Św. Józefa do Szosy 
Chełmińskiej; 

Rozwiązanie przyjęte w dokumentacji: 
Bartosz Wojcieszak, Projektant drogowy, Wrocławskie Biuro Projektów 
Drosystem Sp. z o.o. 
Ad 1 – Uwagi nieuwzględniono. 
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2. wprowadzenie jednopasowego ronda na skrzyżowaniu ulic Św. Józefa i 
Trasy Średnicowej, które zapewni przepustowość na poziomie równym co 
najmniej układowi projektowanemu, zapewni płynność ruchu, ograniczy 
prędkość przejazdu przez skrzyżowanie znacznie podnosząc bezpieczeństwo 
wszystkich użytkowników; Ponadto rozwiązanie takie wpisze się w układ 
skrzyżowań w ciągu Św. Józefa (zaprojektowane rondo przy Żwirki i Wigury 
oraz skrzyżowanie wymuszające ograniczenie prędkości na Placu ks. 
Frelichowskiego); 
3. likwidację sygnalizacji świetlnych na dwóch skrzyżowaniach; 
4. uwzględnienie ekranów chroniących przed hałasem na odcinku od Św. 
Józefa do Szosy Chełmińskiej  (szczególnie przy nieuwzględnieniu pozostałych 
postulatów!); 
5. skomunikowanie ul. Wybickiego oraz Grunwaldzkiej na zasadzie zwykłego 
skrzyżowania czterowlotowego; 
6. wprowadzenie zielonego parkingu na potrzeby mieszkańców, szkół oraz 
kościoła przy ul. Borowiackiej; 
7. korektę przebiegu dróg rowerowych, zgodnych z trendami projektowymi 
(na wprost przy skrzyżowaniu, a nie z tak zaproponowanymi odgięciami); 
8. pełne skomunikowanie wjazdu i wyjazdu ze szpitala, również dla 
odwiedzających. 

Ad 2 – Zaprojektowano skrzyżowanie typu rondo turbinowe. 
Ad 3 – Uwagę uwzględniono. Zrezygnowano z sygnalizacji świetlnych. 
Ad 4 –Uwagę uwzględniono. 
Ad 5 -  Uwagę nieuwzględniono. 
Ad 6 – Uwagę nieuwzględniono. 
Ad 7 – Uwagi nieuwzględniono, niezgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Ad 8 – Uwaga nieuwzględniona. 

30. 

 

Wnosimy o uwzględnienie poniższych uwag: 
1. wprowadzenie układu jednojezdniowego na odcinku od Św. Józefa do Szosy 
Chełmińskiej; 
2. wprowadzenie jednopasowego ronda na skrzyżowaniu ulic Św. Józefa i 
Trasy Średnicowej, które zapewni przepustowość na poziomie równym co 
najmniej układowi projektowanemu, zapewni płynność ruchu, ograniczy 
prędkość przejazdu przez skrzyżowanie znacznie podnosząc bezpieczeństwo 
wszystkich użytkowników; Ponadto rozwiązanie takie wpisze się w układ 
skrzyżowań w ciągu Św. Józefa (zaprojektowane rondo przy Żwirki i Wigury 
oraz skrzyżowanie wymuszające ograniczenie prędkości na Placu ks. 
Frelichowskiego); 
3. likwidację sygnalizacji świetlnych na dwóch skrzyżowaniach; 
4. uwzględnienie ekranów chroniących przed hałasem na odcinku od Św. 
Józefa do Szosy Chełmińskiej  (szczególnie przy nieuwzględnieniu pozostałych 
postulatów!) 

Rozwiązanie przyjęte w dokumentacji: 
Bartosz Wojcieszak, Projektant drogowy, Wrocławskie Biuro Projektów 
Drosystem Sp. z o.o. 
Ad 1 – Uwagi nieuwzględniono. 
Ad 2 – Zaprojektowano skrzyżowanie typu rondo turbinowe. 
Ad 3 – Uwagę uwzględniono. Zrezygnowano z sygnalizacji świetlnych. 
Ad 4 –Uwagę uwzględniono. 
Ad 5 -  Uwagę nieuwzględniono. 
Ad 6 – Uwagę nieuwzględniono. 
Ad 7 – Uwagi nieuwzględniono, niezgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Ad 8 – Uwaga nieuwzględniona. 
Ad 9 –Uwaga nie dotyczy przedmiotu konsultacji. 
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5. skomunikowanie ul. Wybickiego oraz Grunwaldzkiej na zasadzie zwykłego 
skrzyżowania czterowlotowego; 
6. wprowadzenie zielonego parkingu na potrzeby mieszkańców, szkół oraz 
kościoła przy ul. Borowiackiej; 
7. korektę przebiegu dróg rowerowych, zgodnych z trendami projektowymi 
(na wprost przy skrzyżowaniu, a nie z tak zaproponowanymi odgięciami; 
8. pełne skomunikowanie wjazdu i wyjazdu ze szpitala, również dla 
odwiedzających; 
9. w związku z ogólnopolska walką ze smogiem rozważenie wykonania 
przyłączy ciepłowniczych do domów, które takowych nie posiadają, a ich 
właściciele chcieliby je mieć. 

 

31. Propozycje korekt wariantu inwestorskiego: 
1. Jezdnie przybliżyć do siebie. Wygospodarowaną w ten sposób 

przestrzeń przeznaczyć na co najmniej podwójne ciągi drzew na obu 
zewnętrznych pasach. 

2. Co trzecie miejsce parkingowe zastąpić „zieloną wyspą” – kawałek 
trawnika i drzewo. 

3. W miejscach, w których są po cztery pasy w jednym kierunku 
zlikwidować połowę pasów, zostawiając tylko dwa. 

4. Pas - lewoskręt dla zawracających (jezdnia północna, pomiędzy 
Chełmińską a Św. Józefa) – zastąpić pasem, z którego można 
zarówno jechać na wprost jak i zawracać. 

Generalna uwaga:  
Projekt jest przyjazny dla kierowców i zapewne bezpieczny. Niekorzystnie 
wpływa natomiast na krajobraz, tworząc „asfaltową wyspę”. Droga dominuje 
nad otoczeniem, a nie jest jego elementem wpisanym np. w zieleń. Jest to 
kolejna (niestety) tak zaprojektowana lub wykonana droga w Toruniu.  

Rozwiązanie przyjęte w dokumentacji: 
Bartosz Wojcieszak, Projektant drogowy, Wrocławskie Biuro Projektów 
Drosystem Sp. z o.o. 
Ad 1 – Uwaga nieuwzględniona. 
Ad 2 –Uwaga nieuwzględniona. 
Ad 3 –Uwaga nieaktualna, zmieniono typ skrzyżowania na rondo turbinowe. 
Ad 4 –Uwaga zostanie poddana dodatkowej analizie. 
 

32. Od wielu lat dzierżawimy od miasta teren, który ma być częścią budowanej 
jezdni przy ulicy Klemensa. Na tym terenie mój mąż wybudował oczko wodne, 
w którym mają siedlisko ropuchy szare i żaby jeziorkowe objęte częściową 
ochroną gatunkową. Planowana jezdnia zniszczy oczko wodne i żyjące tam 
gatunki zwierząt.  
Obecnie zarówno ulica Klemensa, jak i Dobra czy Źródlana mają znikomy ruch 
samochodowy i nie widzę uzasadnienia budowania tu jezdni równoległej do 
Trasy Średnicowej  i ulicy Gagarina, przy której znajdują się liczne obiekty 

Rozwiązanie przyjęte w dokumentacji: 
Bartosz Wojcieszak, Projektant drogowy, Wrocławskie Biuro Projektów 
Drosystem Sp. z o.o. 
Po zmianach projektowych teren ten nie zostanie naruszony. 
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uzasadniające ruch kołowy. Planowaną trasa znajduję się w pobliżu 
rezerwowego ujęcia wody. Do naszych ogródków podchodzą sarny, jeże, 
rosną przy nich duże drzewa i niszczenie tej przyrody wydaje mi się niczym 
nieuzasadnionym działaniem.  
Ulica Św. Klemensa na odcinku św. Józefa- Źródlana służy obecnie jako jezdnia 
głównie mieszkańcom i ćwiczącym szybkie rozpędzanie samochodów uczniom 
technikum samochodowego. Do lasu nie wjeżdżają, bo tam nie ma asfaltu. Na 
razie. 

33. Jako mieszkaniec osiedla św. Klemensa  pragnę podzielić się swoimi uwagami: 
- Patrząc na prezentowane projekty uważam, że trasa średnicowa powinna 
być w miarę możliwości oddalona od Osiedla św. Klemensa, projekt 
zakładający stworzenie wyspy pomiędzy nitkami  średnicówki uważam za 
chybiony, obie nitki  powinny być umiejscowione za naturalną osłoną jaką są 
drzewa 
- za chybiony uważam również pomysł wylania asfaltu na ulicy Klemensa, 
która to w tej chwili spowoduje, że będą tu przemieszczały się samochody, a 
tym samym Osiedle Klemensa stanie się odciętą wyspą otoczoną ulicami. 

Rozwiązanie przyjęte w dokumentacji: 
Bartosz Wojcieszak, Projektant drogowy, Wrocławskie Biuro Projektów 
Drosystem Sp. z o.o. 
Zmieniono przeznaczenie ul. Św. Klemensa (zaprojektowano strefę zamieszkania z 
ograniczeniem dostępności – wjazd tylko dla mieszkańców ze zezwoleniami MZD, 
służb ratowniczych, obsługi komunalnej). Zmniejszono szerokość jezdni, 
uwzględniono zapotrzebowanie pieszych i rowerzystów. 
Zmieniono przebieg ul. Św. Klemensa na zgodny z istniejącą drogą gruntową.  

34. Zgłaszam swój protest wobec budowy jezdni w lesie na przedłużeniu ulicy św. 
Klemensa. Budowa tej jezdni pozbawi większość mieszkańców ulicy Dobrej 
części ich ogródków (na terenach dzierżawionych od lat od miasta), zniszczy 
część Lasu Bielańskiego na terenach rezerwowego ujęcia wody, spowoduje 
wycięcie cennych kasztanów z leśnej alei. 
Ta trasa ma stać się niepotrzebnym krótkim odcinkiem równoległym do Trasy 
Średnicowej wybudowanym lesie, kosztem przyrody i komfortu życia 
mieszkańców, dlatego domagam się odstąpienia od tego projektu. 

Rozwiązanie przyjęte w dokumentacji: 
Bartosz Wojcieszak, Projektant drogowy, Wrocławskie Biuro Projektów 
Drosystem Sp. z o.o. 
Zmieniono przebieg ul. Św. Klemensa na zgodny z istniejącą drogą gruntową. 

35. Witam, jako mieszkanka działek św. Klemensa wraz z innymi mieszkańcami 
jesteśmy bardzo zaniepokojeni istniejącymi planami budowy Trasy 
Średnicowej. Jesteśmy zdania, że obecny projekt oddzieli mieszkańców ulicy 
Źródlanej, Miłej i Dobrej od swobodnego przejazdu do miasta i utrudni 
zarówno pieszym jak i zmobilizowanym osobom poruszanie się i 
komunikowanie. Jesteśmy zdania, że projekt nie jest przyjazny środowisku i 
powinien ulec daleko idącej modyfikacji, a władze miasta powinny wziąć 
nasze postulaty sobie do serca. Prosimy o wydłużenie czasu konsultacji 
społecznych (jedno spotkanie z nami to za mało!) 

Rozwiązanie przyjęte w dokumentacji: 
Bartosz Wojcieszak, Projektant drogowy, Wrocławskie Biuro Projektów 
Drosystem Sp. z o.o. 
Zmieniono przeznaczenie ul. Św. Klemensa (zaprojektowano strefę zamieszkania z 
ograniczeniem dostępności – wjazd tylko dla mieszkańców ze zezwoleniami MZD, 
służb ratowniczych, obsługi komunalnej). Zmniejszono szerokość jezdni, 
uwzględniono zapotrzebowanie pieszych i rowerzystów. 
Dodatkowe spotkanie z przedstawicielami działek ul. Klemensa/ul. Dobrej/ul. 
Miłej odbyło się 19.11.2018 r. na którym przedstawiono zmienione rozwiązania 
projektowe. Zyskały one akceptacji większości obecnych uczestników spotkania. 
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36. Z przerażeniem odkryłem plan zaasfaltowania zieleni  obok istniejącej drogi 
gruntowej. Nie po trasie drogi ale OBOK !    
Niewspółmiernie  Szeroka jezdnia 6m + 2m chodnika donikąd  dubluje 
równoległą ulicę Dobrą, biegnącą 50m dalej na północ.   
Budowa tak szerokiej, ślepej  drogi wydaje się absolutnie nielogiczne i 
zakrawa na wyrzucanie pieniędzy miasta (tzn.  naszych). 
Wytyczona droga przebiega  po   kilkunastu  starych drzewach i  młodszych  
nasadzonych we wczesnych latach 80-tych.  
Niech symbolem drzew do wycięcia będzie dąb o obwodzie 260 cm i 
szacowanym wieku 150 lat na planowanej jezdni. Młodsze, 40 letnie drzewa 
to lipy, modrzewie, brzozy, wierzby.  
Las już raz był zdewastowany na szerokości 60 m przez wykopy związane z 
budową ciepłociągu.  
Osiedle Klemensa jest małe i  jego rozwój jest skończony: jest ograniczone  
terenem UMK ze strefą ochrony ujęć wody  w lesie z jednej strony, a nową 
trasą średnicową z drugiej.  
Obecne drogi osiedlowe w zupełności wystarczają dla komunikacji, a jeszcze 
 kilka lat temu pozwalały nawet zaopatrywać lokalny sklepik.  Ruch na ulicy 
Dobrej jest znikomy i nie ma najmniejszego powodu budowania „obwodnicy” 
przedłużając ul Klemensa.  Wręcz przeciwnie:  planowana ulica zniszczy 
barierę zieleni otaczającą osiedle. 
Można łatwo przewidzieć, że ta odludna i łatwo dostępna samochodem ulica 
stanie się ułatwieniem do zaśmiecania lasu,  dealowania w zaułku, a wobec 
bliskości szpitala i kościoła, czyli miejsc, gdzie dużo ludzi chce przyjechać 
samochodem, będzie wygodnym dojazdem, który ułatwi powstanie  dzikiego 
parkingu w lesie. 
Już obecnie ślepe  10 m asfaltu na przedłużeniu ul. Klemensa wystarcza, by 
była to leśna toaleta dla taksówkarzy i miejsce okazyjnych deali. 
Dla mieszkańców szeregówek na ulicy Dobrej ta droga to koszmar.  Ogródki są 
oddzielone pasem zieleni od drogi gruntowej i ruch spacerowiczów czy 
organizowane tam biegi jest  ledwo zauważalny. Nowa, szeroka, asfaltowa 
droga jest wytyczona tuż przy płocie!   Proszę sobie wyobrazić przechodniów 
zaglądających od tyłu do domu,  oraz jak łatwo będzie wrzucić do ogrodu 

Rozwiązanie przyjęte w dokumentacji: 
Bartosz Wojcieszak, Projektant drogowy, Wrocławskie Biuro Projektów 
Drosystem Sp. z o.o. 
Zmieniono przeznaczenie ul. Św. Klemensa (zaprojektowano strefę zamieszkania z 
ograniczeniem dostępności – wjazd tylko dla mieszkańców ze zezwoleniami MZD, 
służb ratowniczych, obsługi komunalnej). Zmniejszono szerokość jezdni, 
uwzględniono zapotrzebowanie pieszych i rowerzystów. 
Zmieniono przebieg ul. Św. Klemensa na zgodny z istniejącą drogą gruntową. 
 
Dodatkowe spotkanie z przedstawicielami działek przy ul. św. Klemensa/ul. 
Dobrej/ul. Miłej odbyło się 19.11.2018 r., na którym przedstawiono zmienione 
rozwiązania projektowe. Zyskały one zaakceptowane przez  większość 
uczestników spotkania. 
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worek ze śmieciami! 
Nikt o tą drogę nie prosił, nikt tej drogi nie potrzebuje, proszę nie 
uszczęśliwiać nas, mieszkańców osiedla, na siłę!  
Jedynym sensownym sposobem „uprządkowania” (jeżeli już trzeba coś 
porządkować) wydaje się ścieżka spacerowo/rowerowa wijąca się  istniejącą 
drogą gruntową (oby tylko nie w linii prostej).  

37. Sprzeciwiam się budowie drogi asfaltowej w linii płotów posesji ul. Dobrej. 
Skutkuje to zniszczeniem zielonego ekranu i wycinką wszystkich największych 
drzew w okolicy. 
To samo dotyczy zmiany przebiegu wjazdu na ul. Dobrą- wytną Państwo 
wszystkie sosny, których nie wycięto "na opał". 
Rozumiem potrzebę uporządkowania drogi gruntowej. Jest to tradycyjna trasa 
spacerów pieszych i rowerowych. Nie mam nic przeciwko wykonaniu drogi 
pieszej i rowerowej w linii starej drogi, odtworzeniu rowów odwadniających w 
linii obecnej żwirówki. 
Wytyczenie drogi w linii  płotów wydaje nam się nieuzasadnione. Mieszkańcy 
nie zgłaszają takiej potrzeby. 
Droga asfaltowa w bezpośredniej bliskości Średnicówki na Grunwaldzkiej 
wydaje się zbędna i przyczyni się do dalszej dewastacji lasu i uniemożliwi 
swobodne spacery z dziećmi. 
Wydaje się, że budowanie drogi, nie spełnia wymogu sensowności i celowości 
wydatkowania publicznych pieniędzy. Przyspieszy dewastację ostatnich 
pozostałości lasu.  
Tak zwane "bezwartościowe zarośla" (żywopłot z ałyczy-mirabelek) są świetną 
zasłoną dźwiękochłonną i zapewniają pewną dozę spokoju.  

Rozwiązanie przyjęte w dokumentacji: 
Bartosz Wojcieszak, Projektant drogowy, Wrocławskie Biuro Projektów 
Drosystem Sp. z o.o. 
Zmieniono przeznaczenie ul. Św. Klemensa (zaprojektowano strefę zamieszkania z 
ograniczeniem dostępności – wjazd tylko dla mieszkańców ze zezwoleniami MZD, 
służb ratowniczych, obsługi komunalnej). Zmniejszono szerokość jezdni, 
uwzględniono zapotrzebowanie pieszych i rowerzystów. 
Zmieniono przebieg ul. Św. Klemensa na zgodny z istniejącą drogą gruntową. 
 
Dodatkowe spotkanie z przedstawicielami działek ul. Klemensa/ul. Dobrej/ul. 
Miłej odbyło się 19.11.2018 r., na którym przedstawiono zmienione rozwiązania 
projektowe. Zyskały one zaakceptowane przez  większość uczestników spotkania. 
 

38. Protestuję przeciwko budowie trasy dojazdowej do Trasy Średnicowej 
Północnej przez przedłużenie ulicy św. Klemensa  
Uzasadnienie:  
- w naszym bezpośrednim sąsiedztwie (Działki Klemensa) są 3 świetnie 
skonfigurowane ze średnicówką jezdnie: Szosa Chełmińska, ul. Legionów i ul. 
Grudziądzka,  
- budowa kolejnej drogi dojazdowej  w bezpośredniej bliskości tych ulic, drogi, 
z której będzie korzystało bardzo niewielu mieszkańców jest bezsensowne i 
zakrawa na niegospodarność,  
-dla nas ta droga jest niepotrzebna. Wolimy posłuchać śpiewu ptaków i pójść 

Rozwiązanie przyjęte w dokumentacji: 
Bartosz Wojcieszak, Projektant drogowy, Wrocławskie Biuro Projektów 
Drosystem Sp. z o.o. 
Zmieniono przeznaczenie ul. Św. Klemensa (zaprojektowano strefę zamieszkania z 
ograniczeniem dostępności – wjazd tylko dla mieszkańców ze zezwoleniami MZD, 
służb ratowniczych, obsługi komunalnej). Zmniejszono szerokość jezdni, 
uwzględniono zapotrzebowanie pieszych i rowerzystów. 
Zmieniono przebieg ul. Św. Klemensa na zgodny z istniejącą drogą gruntową. 
 
Dodatkowe spotkanie z przedstawicielami działek ul. Klemensa/ul. Dobrej/ul. 
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na spacer do lasu. Miłej odbyło się 19.11.2018 r., na którym przedstawiono zmienione rozwiązania 
projektowe. Zyskały one zaakceptowane przez  większość uczestników spotkania. 

39. Piszę do Państwa, żeby wyrazić swoją opinię odnośnie przebudowy ulicy  św. 
Klemensa, zaplanowanej w ramach budowy III etapu trasy średnicowej 
północnej.  
Przebudowa ulicy św. Klemensa to bardzo zły pomysł. Obecnie na ulicy 
występuje minimalny ruch pieszy i samochodowy, nie widzę więc potrzeby, by 
budować tu chodniki. Analizując plany Trasy średnicowej nie znajduję 
rozsądnego uzasadnienia na tworzenie połączenia Trasy z ulicą św. Klemensa. 
Poza wzbudzającą wątpliwości celowością projektu, moje zastrzeżenia budzą 
również skutki jego realizacji. Na przebudowie ulicy św. Klemensa ucierpi 
fauna i flora. Zniszczony zostanie bezpowrotnie krajobraz, który zachwyca nie 
tylko mieszkańców naszego osiedla, ale i naszych gości z Polski i zagranicy. 
Dzikie zwierzęta, które regularnie przychodzą pod płoty ogródków, oddzieli od 
nas pas jezdni. Z planów budowy wynika również, że podczas budowania 
drogi zostaną wycięte ponad 150 letnie drzewa.  
Obecnie osiedle jest wyspą spokoju i ciszy, znajdującą się prawie w centrum 
miasta. To właśnie takie wyjątkowe miejsca jak działki św. Klemensa 
sprawiają, że Toruń jest pięknym miastem, przyjaznym mieszkańcom, w 
którym dobrze się żyje. Moją opinię potwierdzają niezliczone ulotki, które 
regularnie znajdujemy w skrzynkach, informujące, że ktoś chętnie kupi dom 
na naszym zacisznym osiedlu. Takie miejsca powinny być chronione i 
pielęgnowane, a nie niszczone poprzez chybioną inwestycję. 

Rozwiązanie przyjęte w dokumentacji: 
Bartosz Wojcieszak, Projektant drogowy, Wrocławskie Biuro Projektów 
Drosystem Sp. z o.o. 
Zmieniono przeznaczenie ul. Św. Klemensa (zaprojektowano strefę zamieszkania z 
ograniczeniem dostępności – wjazd tylko dla mieszkańców ze zezwoleniami MZD, 
służb ratowniczych, obsługi komunalnej). Zmniejszono szerokość jezdni, 
uwzględniono zapotrzebowanie pieszych i rowerzystów. 
Zmieniono przebieg ul. Św. Klemensa na zgodny z istniejącą drogą gruntową. 
 
Dodatkowe spotkanie z przedstawicielami działek ul. Klemensa/ul. Dobrej/ul. 
Miłej odbyło się 19.11.2018 r., na którym przedstawiono zmienione rozwiązania 
projektowe. Zyskały one zaakceptowane przez  większość uczestników spotkania. 
 
 

40. Jestem mieszkańcem Osiedla Św. Klemensa od 1958 roku i jestem oczywiście 
przeciwny projektowanemu odcinkowi trasy średnicowej ale zdając sobie 
sprawę, że inwestycja ta niestety musi dojść do skutku proponuje 
rozpatrzenie możliwości wykorzystania różnicy poziomu gruntu na 
projektowanym odcinku pomiędzy wlotem ul. Morycińskiego a drogą 
gruntową Grunwaldzka prowadzącą do osiedla Brzeziny. 
Można by poprowadzić drogę po krótkiej estakadzie, co umożliwiłoby 
bezkolizyjną komunikacje ludzi i zwierzyny pomiędzy laskiem Bielańskim a 
lasem w okolicy oś. Brzeziny 
I dalej szlakiem turystycznym i rowerowym w kierunku osady Barbarka. 
Jest to bardzo popularny szlak spacerowy i wykorzystywany przez ludzi 
aktywnych fizycznie ( jogging i N.W.  itp.) 

Rozwiązanie przyjęte w dokumentacji: 
Bartosz Wojcieszak, Projektant drogowy, Wrocławskie Biuro Projektów 
Drosystem Sp. z o.o. 
Zmieniono przeznaczenie ul. Św. Klemensa (zaprojektowano strefę zamieszkania z 
ograniczeniem dostępności – wjazd tylko dla mieszkańców ze zezwoleniami MZD, 
służb ratowniczych, obsługi komunalnej). Zmniejszono szerokość jezdni, 
uwzględniono zapotrzebowanie pieszych i rowerzystów. 
Zmieniono przebieg ul. Św. Klemensa na zgodny z istniejącą drogą gruntową. 
 
Dodatkowe spotkanie z przedstawicielami działek ul. Klemensa/ul. Dobrej/ul. 
Miłej odbyło się 19.11.2018 r., na którym przedstawiono zmienione rozwiązania 
projektowe. Zyskały one zaakceptowane przez  większość uczestników spotkania. 
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Z własnego doświadczenia i obserwacji wiem, co piszę – od 15 lat 3 razy w 
tygodniu pokonuję trasę las Bielański- Barbarka i zawsze spotykam ludzi 
korzystających z pięknych terenów zielonych ( mimo wczesnych godzin 
rannych), a dzień bez spotkania sarny, dzika czy lisa w Lasach Bielańskim i 
okolicy Brzezin nazywam dniem straconym. 

 
 

41. Z przerażeniem przeczytałem, że ma być rozbudowana ul. Morycińskiego, od 
skrzyżowania z ul. Bluszczową do ul Grunwaldzkiej . Czyli tam, gdzie niedawno 
była ścieżka leśna, a teraz jest szersza droga, po której czasami jeżdżą auta, 
zostanie zbudowana asfaltowa droga o szerokości 6 m. Spowoduje to 
konieczność wycięcia części drzew i przybliży ruch samochodowy do osiedla 
domów jednorodzinnych. Do osiedla została już przybliżona Szosa Okrężna, a 
teraz z drugiej strony zbliży się ul. Morycińskiego. Jest to zupełnie 
niezrozumiałe, skoro dojazd do drogi średnicowej będzie możliwy kilkaset 
metrów dalej Szosą Okrężną. Z kolei do Hospicjum dojazd może nastąpić 
bezpośrednio z ul. Grunwaldzkiej. Trudno zgodzić się na ograniczanie terenów 
leśnych otaczających osiedle Brzezina. Dlatego uważam, że należy 
zrezygnować z rozbudowy ul. Morycińskiego  i zbudować na jej przedłużeniu 
(od ul. Bluszczowej) ścieżkę rowerową i zamknąć ją dla ruchu 
samochodowego. 

Rozwiązanie przyjęte w dokumentacji: 
Bartosz Wojcieszak, Projektant drogowy, Wrocławskie Biuro Projektów 
Drosystem Sp. z o.o. 
Połączenie ul. Morycińskiego z trasa Średnicową oraz jej parametry wynikają z 
zapisów MPZP. 

42. Obudziłem się z uczuciem, że o czymś zapomniałem i uzupełniam konsultacje 
do Średnicówki z rondem na Morycińskiego o drogi rowerowe i nie tylko: 

1. Ponieważ MZD lubi odciąć od projektowanej drogi stare szlaki (patrz 
Polna) muszę uzupełnić poprzedni pomysł o dalszy ciągu ul. 
Morycińskiego biegnący aż do UMK. Kiedyś była tu droga, obecnie 
jest to przepiękny trakt pieszo-rowerowy, koniecznie trzeba go 
włączyć do ścieżek pieszo-rowerowych Średnicówki. Ten trakt jest 
mocno rozmyty przez deszcze. Przy jego projektowaniu i budowie 
trzeba uwzględnić sprawne odwodnienie (jest stary dół chłonny). 

2. Zmieniłem układ dróg na terenie szpitala. Teraz jest jeden wjazd co 
ułatwi skomunikowanie ze Średnicówką. Wjazd zawiera: drogę dla 
karetek i innych pojazdów 1,5*1,5 + dojazd do parkingu + chodnik 
pieszo-rowerowy. Oznaczenie 1,5*1,5 znaczy droga z szerokim 
poboczem, by bezpiecznie można było przepuścić  karetki. 

3. Na niebiesko zaznaczyłem starą drogę do Prezydentówki teraz 
hospicjum, już zarosła, ale to są krzaki nie drzewa parku. Przepięknie 

Rozwiązanie przyjęte w dokumentacji: 
Bartosz Wojcieszak, Projektant drogowy, Wrocławskie Biuro Projektów 
Drosystem Sp. z o.o. 
Ad 1 – Uwaga nieuwzględniona. 
Ad 2 – Uwaga nieuwzględniona. 
Ad 3 – Uwaga nieuwzględniona 
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byłoby odtworzyć tą dawną drogę dla bryczek i koni, jako trakt 
spacerowy, rowerowy..... i  skomunikowanie szpitala z hospicjum. 
Mam nadzieję graniczącą z pewnością, że park zostanie odtworzony! 

W ten sposób rozwiązałem miastu układ wjazdu do szpitala i ścieżek 
rowerowych. 
W załączeniu szkic funkcjonalny. 

 
43. Korzystając z możliwości wyrażenia swojej opinii  w sprawie przebiegu Trasy 

Średnicowej, opowiadam się za wariantem, w którym ul. Kaszubska, 
dotychczas zapomniana, nie jest bezpośrednio skomunikowana z ul. Bema. 
Ulica Kaszubska to mała, lokalna droga, wzdłuż której posadowione są 
skromne domy. Skomunikowanie ul.  Kaszubskiej z ulicą Bema znacząco 
zwiększy natężenie ruchu. Mieszkając w mieście należy liczyć się ze swoistą 
daniną na rzecz dobra ogólnego. Jednak skoro możliwy jest wariant limitujący 
ilość samochodów  przejeżdżających lokalną, małą ulicą, opowiadam się za 
tym wariantem.  Nadto proszę o rozważenie wprowadzenia ograniczników 
prędkości na ul. Kaszubskiej (wielka szkoda, że nie został zaaprobowany 

Rozwiązanie przyjęte w dokumentacji: 
Bartosz Wojcieszak, Projektant drogowy, Wrocławskie Biuro Projektów 
Drosystem Sp. z o.o. 
Uwaga nieczytelna. 
Ul. Kaszubska na dalszym odcinku nie stanowi przedmiotu konsultacji. 
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postulat klombów kwietnych na jezdni) 

44. W związku z informacją, iż odbywały się konsultacje dotyczące budowy 
średnicówki przy ul. Kaszubskiej chciałbym wyrazić swój protest przeciwko 
przedmiotowemu traktowaniu mieszkańców ul. Kaszubskiej. 
Miasto przeprowadzało konsultacje dotyczące przebudowy Kaszubskiej i 
Wodociągowej i były one przeprowadzane w sposób zapewniający udział 
mieszkańcom, natomiast obecnie konsultacje wyznaczono w lipcu w okresie 
wakacyjnym i prawdopodobnie z uwagi na zupełną zmianę koncepcji w 
stosunku do prezentowanej poprzednio wybrano taki termin, aby mniej ludzi 
brało w nich udział.  
Poprzednio uzyskaliśmy zapewnienie, iż Kaszubska będzie ulicą boczną, 
natomiast teraz koncepcja się zmienia i zmienia się charakter ulicy bez 
żadnych uzgodnień z mieszkańcami. Z informacji, jakie uzyskałem od 
mieszkańców, którzy brali udział w konsultacjach w lipcu przedstawiono 
Państwu alternatywne rozwiązania, które powinny być brane pod uwagę, ale 
nie zostały one przyjęte przychylnie przez miasto. 
Przypominam, że jesteście Państwo po to, aby służyć mieszkańcom, a nie po 
to, aby realizować partykularne interesy i to nie wiadomo czyje. 
Przypominam, że mieszkańcy ulicy Kaszubskiej mieszkają tu od wielu lat 
jeszcze przed pierwotnymi planami budowy średnicówki i to na życie 
mieszkańców tej ulicy mają wpływ Państwa chore pomysły. 
Domagam się szerokiej debaty na temat proponowanych koncepcji, o ile 
oczywiście są jakieś różne koncepcje, a nie jedynie słuszna. 
Dojazd do szpitala jest istotny, ale nie może on naruszać zasadniczych 
interesów ludzie mieszkających wokół. 
Moim zdaniem należy przeprowadzić rozmowy z mieszkańcami po wakacjach 
przedstawiając możliwe warianty rozwiązań i należy brać pod uwagę głos 
mieszkańców, którym urządzacie Państwo otoczenie bez uwzględnienia 
interesów mieszkańców. 

Rozwiązanie przyjęte w dokumentacji: 
Bartosz Wojcieszak, Projektant drogowy, Wrocławskie Biuro Projektów 
Drosystem Sp. z o.o. 
Konsultowane rozwiązania nie wprowadza zmian względem wniosków z 
konsultacji przeprowadzonych w roku 2016 ws. przebudowy ulicy Kaszubskiej/św. 
Józefa. 

                 UWAGA ZGŁOSZONA TELEFONICZNIE 
Mieszkańcy ul. Klemensa wnioskują o zbudowanie ciągu pieszo-  rowerowego w 
miejsce planowanej drogi, ulica asfaltowa nie jest potrzebna. 

Rozwiązanie przyjęte w dokumentacji: 
Bartosz Wojcieszak, Projektant drogowy, Wrocławskie Biuro Projektów 
Drosystem Sp. z o.o. 
Zmieniono przeznaczenie ul. Św. Klemensa (zaprojektowano strefę zamieszkania z 
ograniczeniem dostępności – wjazd tylko dla mieszkańców ze zezwoleniami MZD, 
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służb ratowniczych, obsługi komunalnej). Zmniejszono szerokość jezdni, 
uwzględniono zapotrzebowanie pieszych i rowerzystów. 
Zmieniono przebieg ul. Św. Klemensa na zgodny z istniejącą drogą gruntową. 
 
Dodatkowe spotkanie z przedstawicielami działek ul. Klemensa/ul. Dobrej/ul. 
Miłej odbyło się 19.11.2018 r., na którym przedstawiono zmienione rozwiązania 
projektowe. Zyskały one zaakceptowane przez  większość uczestników spotkania. 
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Protokół dyżuru konsultacyjnego – spotkanie z przedstawicielami Hospicjum 
Światło oraz Fundacji Światło w dniu 3 lipca 2018 r.  
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Protokół dyżuru konsultacyjnego – spotkanie z dyrektorem Zespołu Szkół 
Samochodowych oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych w dniu 3 lipca 2018 r.  
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Protokół dyżuru konsultacyjnego – spotkanie z przedstawicielami Kujawsko-
Pomorskich Inwestycji Medycznych oraz Wojewódzkiego Szpitala 
Zespolonego w dniu 3 lipca 2018 r.  
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Protokół dyżuru konsultacyjnego – spotkanie z przedstawicielami Toruńskich 
Wodociągów Spółki z o.o. w dniu 3 lipca 2018 r.  
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Protokół dyżuru konsultacyjnego – spotkanie z przedstawicielami Toruńskich 
Wodociągów Spółki z o.o. w dniu 3 lipca 2018 r.  
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Protokół dyżuru konsultacyjnego – spotkanie z proboszczem Parafii św. Józefa 
w dniu 3 lipca 2018 r.  
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Stanowisko Rady Okręgu Chełmińskie 
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Stanowisko mieszkańców osiedla św. Klemensa 
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Stanowisko Parafii św. Józefa w Toruniu  
Z zainteresowaniem przyjęliśmy przedstawioną nam do zaopiniowania koncepcję Rady Osiedla 
Chełmińskie rozwiązania Trasy Średnicowej w Toruniu na odcinku w pobliżu kościoła św. Józefa w 
Toruniu. Dostrzegamy szereg korzyści wynikających z przedstawionej koncepcji. Oto niektóre z nich: 

 udrożnienie poprzez rondo skrzyżowania ulic św. Józefa i Grunwaldzkiej  
 spowolnienie ruchu, a tym samym większe bezpieczeństwo dla pieszych dzięki wprowadzeniu 

ronda 
 brak sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Grunwaldzkiej z ul. Kaszubskiej w bliskiej 

odległości od skrzyżowania ulic Grunwaldzkiej i św. Józefa 
 bliskie kościoła usytuowanie przystanków autobusowych 
 większa liczba miejsc parkingowych dla szkół, mieszkańców domów i bloków mieszkalnych 

znajdujących się w rejonie wyznaczonym ulicami św. Józefa, Wodociągowa, Szosa Chełmińska 
i Grunwaldzka 

 większa i bardziej dostępna dla mieszkańców w/w rejonu przestrzeń terenów zielonych 

Wobec powyższego, a mogę to powiedzieć także w imieniu niektórych mieszkańców tego terenu, z 
którymi konsultowałem projekt, naszym zdaniem warto poważnie rozważyć możliwość 
wprowadzenia przynajmniej niektórych z powyższych rozwiązań.  
Trudno jednak jednoznacznie wypowiedzieć się na temat przedstawionej koncepcji, gdyż ze względu 
na krótki okres czasu nie mogła ona być dopracowana w wielu szczegółach, które nie zostały 
przedstawione. Wątpliwości budzi np. pytanie, w jakim stopniu będzie musiał być zajęty na 
ewentualne rondo plac przy kościele św. Józefa i czy nie ograniczy to możliwości organizowania na 
nim uroczystości kościelnych (zaznaczony na koncepcji obszar mniej więcej kilku metrów 
kwadratowych terenu zielonego nie budzi naszych zastrzeżeń, ale trudno przewidzieć, w jakim 
kierunku koncepcja ta będzie się rozwijać). Z pewnością rezygnacja z budowy ul. Kaszubskiej 
spowoduje większy ruch na rondzie i na ul. św. Józefa dla osób dojeżdżających do szpitala 
(przypuszczam, że zasadniczy dojazd będzie miał miejsce od strony ul. Żwirki i Wigury). Wątpliwość 
rodzi się również w kontekście pytania, czy rondo faktycznie usprawni drożność skrzyżowania św. 
Józefa i Grunwaldzkiej przy przewidywanym natężeniu ruchu (nie mamy danych na ten temat).  
Już teraz chciałbym zauważyć, że nie jest potrzebny trzeci wjazd na plac przy kościele, co zostało 

zaznaczone w przedstawionej nam do zaopiniowania koncepcji Rady Osiedla Chełmińskie. 
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Stanowisko mieszkańców ul. Grunwaldzkiej 22 
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Stanowisko Klubu Radnych Czas Mieszkańców 
 

1. Projektowana ulica nie może być trasą tranzytową przez Toruń. Zadanie takie powinno zostać 
wypełnione przez Trasę Poligonową planowaną S10 i Autostradę od planowanego Węzła Toruń 
Południe do Węzła Turzno. Obwodnica ta powinna być bezpłatna tym bardziej, że przez nią 
powinna docelowo przebiegać DK15. Dojazd z Fordonu do tej obwodnicy powinien nastąpić 
poprzez most w Solcu lub toruński most zachodni. Decyzje w tej sprawie powinien podjąć rząd 
wraz z władzami samorządowymi województwa kujawsko-pomorskiego z opinią władz Torunia. 

2. Trasa ta nie może być trasą GP. projektowana trasa powinna, od strony funkcjonalnej, być 
uspokojoną ulicą zbiorczą. Należy tak zaprojektować drogę aby zapewnić PŁYNNY ruch we 
wszystkich kierunkach.  

3. Trasa ta nie może być barierą urbanistyczną, która izoluje tak wiele szkół.  
4. Zajmowany pod trasę teren jest ogromny, po zmianach można wygospodarować tysiące 

metrów kwadratowych przestrzeni. Można to wykorzystać na tereny rekreacyjne, parkingi albo 
sprzedać pod mieszkania. Trasa ta powinna być pozbawiona skrzyżowań z sygnalizacją 
świetlną. Bezpieczeństwo i płynność ruchu w wystarczającym stopniu zapewnią nieduże ronda 
oraz rezygnacja z sygnalizacji świetlnej.  

5. Prosimy o przygotowanie raportu z analizy potrzeb parkingowych, bez której trudno się 
odnieść do zaproponowanych ilości i rozmieszczenia miejsc parkingowych (szczególnie w 
rejonie wjazdu do szpitala). 

6. Trasa powinna być odsunięta od terenu oo Redemptorystów w celu pozostawienia rezerwy 
tereny na ewentualne dodatkowe miejsca parkingowe.  

7. Dojazd do szpitala na Bielanach musi być wyprowadzony od trasy średnicowej. Wjazd karetek 
powinien odbywać się poprzez rondo usytuowane przy planowanym wyjeździe. 

8. Od planowanego ronda przy wjeździe do szpitala trasa może być zagłębiona. Należy 
wykorzystać głębokie położenie kolektorów, które umożliwią obniżenie niwelety drogi o 1 do 2 
metrów. 

9. Ulica Kaszubska nie powinna być przedłużana na południe, ten odcinek należy przeznaczyć na 
ciąg pieszo rowerowy, Zielony Ring Torunia.   

10. Ulica Kaszubska powinna zachować swój charakter, spokojnej ulicy osiedlowej. Droga nie 
powinna być połączona z ul. Św. Józefa. Takie rozwiązanie sprawi,  że ul. Kaszubska stanie się 
ulicą obsługującą wjazd do szpitala dla setki samochodów na dobę.  

11. W osi ulicy Kaszubskiej należy przewidzieć bezkolizyjne przejście nad drogą dla pieszych i 
rowerzystów. Jest to element “Zielonego Ringu Torunia”.  
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Zielony Ring Torunia nad trasą. Koncepcja ideowa, Czas Mieszkańców 2017 

„Zielony Ring Torunia” to zaprezentowana w 2016 roku spójna koncepcja połączenia pieszo-

rowerowego północnych dzielnic Toruniu z centrum miasta. Idea opiera się wykorzystaniu 

istniejących rezerw terenowych po nieczynnych liniach kolejowych i zarzuconej Trasie Batorego. 

Ring wytycza ponad 11 kilometrową bezpieczną pętlę pieszo-rowerową, która przecina ulice 

tylko w 8 miejscach. Trasa co kluczowe, zapewnia bezkolizyjne połączenie dla 13 szkół w mieście, 

w tym spina wszystkie ww. szkoły w okolicy projektowanej trasy wraz z campusem UMK (ulicą 

Balonową lub Boczną).  
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Szkoły zlokalizowane przy Ringu. Zielony Ring Torunia. Czas Mieszkańców.  

W tym rejonie ring biegnie równolegle do ul. Św. Józefa po śladzie niedziałającej linii kolejowej, 

od już istniejącego fragmentu trasy przy hali na ul. Bema, do ul. Sz. Chełmińska (przy sklepie 

LIDL)  Budowa Ringu pozwoli z wąskiej ul. św. Józefa skierować rowerzystów i rowerzystki na 

trasę Ringu, odetchną kierowcy, odetchną rowerzyści i piesi, którzy będą mogli przemieszczać się 

zielonym i cichym “korytarzem”.  

 

Zielony Ring Torunia, w rejonie ulicy Św. Józefa, Czas Mieszkańców 2016. 

W rejonie trasy średnicowej ze względu na przewidywany duży ruch na Ringu, uzasadnione 

będzie zaprojektowanie kładki nad drogą.  W związku warto rozważyć w tym rejonie 

zaplanowanie trasy w wykopie, ułatwi to komunikację a usypane wały będą służyć jako 

naturalne ekrany akustyczne. 

12. Zjazd w ulicę Wybickiego powinien być stworzony od ulicy Szosa Chełmińska i przy ulicy 

Borowiackiej. 
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Propozycja p. Roberta Trapnella dotycząca budowy Trasy Średnicowej 
Północnej etap III 
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Stanowisko Stowarzyszenia Rowerowy Toruń 
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Propozycja Rady Okręgu Chełmińskie w zakresie koncepcji budowy Trasy Średnicowej Północnej 
(protokół spotkania Rady Okręgu z przedstawicielami władz miasta)  
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Stanowisko Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu  
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Podsumowanie 
 

 
Przeprowadzony proces konsultacji społecznych w sprawie budowy 
Trasy Średnicowej Północnej etap III umożliwił mieszkańcom 
wyrażenie własnych opinii i propozycji w zakresie przygotowanej 
koncepcji. Znaczna część uwag, które pojawiły się w trakcie 
konsultacji, została uwzględniona.  
 

Zgodnie z postulatami mieszkańców na skrzyżowaniu ulic św. Józefa 

i  Trasy Średnicowej zaprojektowano skrzyżowanie typu rondo 

turbinowe, zlikwidowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulic  

Kaszubska i Trasy Średnicowej, doprojektowano miejsca parkingowe 

przy ul. Morycińskiego na wysokości Hospicjum. 

Aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom działek św. Klemensa 

ulicę św. Klemensa objęto „strefą zamieszkania” z dopuszczalną 

prędkością 20 km/h. Wyniesiono tarcze skrzyżowań. Ulicę 

zaprojektowano zgodnie z istniejącym przebiegiem ul. św. 

Klemensa, w tym na odcinku gruntowym. Szerokość jezdni będzie 

wynosić 3,0 i 3,5 m z mijankami.  

Zgodnie z oczekiwaniami przedsiębiorców prowadzących działalność 

gospodarczą w pobliżu planowanej inwestycji wykonano odrębny 

zjazd na teren szpitala i na teren pralni.    

Odpowiadając na potrzeby zgłaszane przez dyrektorów jednostek 

edukacyjnych zlokalizowanych przy planowanej trasie zapewniono 

obsługę komunikacyjną sąsiednich zabudowań (dojazd do śmietnika 

przy szkole, bezpośredni zjazd do stacji diagnostycznej). 

Biorąc pod uwagę postulaty mieszkańców zaprojektowano szpalery 

drzew i krzewów, uwzględniono elementy małej architektury (np. 

ławki, kosze na śmieci, stojaki dla rowerów) oraz wykonanie 

trawników. 

Zestawienie kluczowych zmian w rozwiązaniach projektowych, 

wprowadzonych w wyniku konsultacji znajduje się na kolejnej 

stronie raportu.  
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Zestawienie kluczowych zmian w rozwiązaniach projektowych, wprowadzonych w wyniku 
uwzględnienia opinii zebranych podczas konsultacji społecznych 

 
(w tym także uzupełnionych dodatkowymi, uszczegółowiającymi wystąpieniami, które 

zostały zawarte w raporcie z konsultacji społecznych) 
 

1) na skrzyżowaniu ulic św. Józefa i Trasy Średnicowej zaprojektowano skrzyżowanie 
typu rondo turbinowe; 

2) likwidacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Kaszubskiej i Trasy 
Średnicowej, 

3) likwidacja relacji  lewoskrętnych na skrzyżowaniu ulicy Kaszubskiej i Trasy 
Średnicowej - wjazd i wyjazd z ul. Kaszubkiej na zasadach prawoskrętu, bez przejazdu 
pomiędzy jezdnią północną i południową Trasy Średnicowej; 

4) likwidacja pasów włączenia (rozbiegowych) przy skrzyżowaniu z ul. Morycińskiego; 
5) azyl dla pieszych i rowerzystów na Trasie Średnicowej przy skrzyżowaniu 

z ul. Morycińskiego; 
6) doprojektowane miejsca parkingowe przy ul. Morycińskiego na wysokości Hospicjum; 
7) zaprojektowanie ul. św. Klemensa zgodnie z istniejącym przebiegiem ul. św. 

Klemensa, w tym na odcinku gruntowym, wykonanie jezdni o szer. 3,0 i 3,5 m 
z mijankami 

8) objęcie ulicy św. Klemensa „strefą zamieszkania” z dopuszczalną prędkością 20 km/h, 
wyniesione tarcze skrzyżowań, dostępność ulicy jedynie dla osób posiadających 
zezwolenie zarządcy drogi; 

9) zapewniono obsługę komunikacyjną sąsiednich zabudowań (dojazd do śmietnika przy 
szkole, bezpośredni zjazd do stacji diagnostycznej, dojazdy do zabudowań na ul. św. 
Klemensa); 

10) zapewniono ciągłość ścieżek rowerowych; 
11) wykonanie odrębnego zjazdu na teren szpitala (karetki) i na teren pralni; 
12) dodano pas lewoskrętu dla karetek od strony Szosy Okrężnej; 
13) zmiana lokalizacji zatok autobusowych; 
14) oddzielenie ścieżek rowerowych od chodników (w miejscach o większej szerokości 

pasa drogowego); 
15) zaprojektowanie szpalerów drzew i krzewów; 
16) zaprojektowanie ekranów dźwiękochłonnych; 
17) obustronne miejsca parkingowe wzdłuż ulicy łączącej ul. Grunwaldzką i św. Klemensa 

(równolegle do Źródlanej); 
18) zmiana sposobu obsługi pieszej i kołowej Zespołu Szkół Ekonomicznych; 
19) wyniesione przejazdy i przejścia dla pieszych na wlotach dróg podporządkowanych; 
20) miejsca postojowe prostopadłe w ul. Kaszubskiej – strona południowa; 
21) likwidacja miejsc parkingowych w obrębie skrzyżowań. 

/-/ 
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Załączniki 

 

Informacje o konsultacjach w mediach lokalnych 

(z okresu konsultacji) 

 

Opracowanie: 

 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia 
ul. Wały gen. Sikorskiego 8 
87-100 Toruń 
E: wksii@um.torun.pl 
T: 56 611 87 47 
 
Współpraca merytoryczna: 
Miejski Zarząd Dróg w Toruniu 
Wrocławskie Biuro Projektów Drosystem Sp. z o.o. 
 

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

Strona internetowa www.torun.pl,25 czerwca 2018 r.  

 

cały tekst: 

Zapraszamy na konsultacje społeczne dotyczące budowy Trasy Średnicowej Północnej etap III (na 
odcinku od ul. Szosa Chełmińska do ul. Szosa Okrężna), które odbędą się 4 lipca 2018 roku o godz. 
17:00 w Akademickim Centrum Sportowym przy ul. św. Józefa 17. 

Podstawowe informacje: 

http://www.torun.pl/
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W latach 2013-2015 zrealizowano budowę I i II etapu Trasy Średnicowej (I etap: od ul. Szosa 
Chełmińska do ul. Grudziądzkiej, II etap: od ul. Grudziądzkiej do ul. Skłodowskiej-Curie). Kolejnym jest 
odcinek od ul. Szosa Chełmińska do ul. Szosa Okrężna - sposób realizacji tej inwestycji to temat, o 
którym chcemy rozmawiać z mieszkańcami. 

Podstawowe informacje: 

Na inwestycję składają się następujące zadania: 

 budowa połączenia z ul. Wybickiego wraz z przebudową całego odcinka ul. Wybickiego do 
projektowanego skrzyżowania z ul. Kaszubską (odcinek o długości ok. 310 m), 

 przebudowa ul. Kurpiowskiej (odcinek o długości ok. 60 m), 
 budowa skrzyżowania z ul. Kaszubską wraz z odcinkiem ul. Kaszubskiej (odcinek o długości 

ok. 190 m), 
 przebudowa skrzyżowania z ul. św. Józefa wraz z przebudową odcinka ul. św. Józefa (odcinek 

o długości ok. 240 m), 
 przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Borowiackiej do ul. Kaszubskiej z budową 

skrzyżowania z ul. Kaszubską (odcinek o długości ok. 150 m), 
 przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Źródlanej do ul. św. Klemensa (odcinek o 

długości ok. 250 m), 
 przebudowa ul. św. Klemensa wraz z budową skrzyżowania z ul. św. Klemensa (odcinek o 

długości ok. 460 m), 
 przebudowa odcinka ul. Morycińskiego wraz z budową skrzyżowania z ul. Morycińskiego 

(odcinek o długości ok. 170 m), 
 przebudowa ul. Szosa Okrężna (odcinek o długości ok. 200 m), 
 budowa chodników wzdłuż w/w odcinków dróg, 
 budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Trasy Średnicowej Północnej, 
 budowa parkingów: przy ul. Wybickiego (100 miejsc postojowych), Kaszubskiej, 

Grunwaldzkiej, przy Toruńskich Wodociągach, 
 budowa zatok autobusowych wraz z peronami, 
 budowa oświetlenia ulicznego, 
 budowa i przebudowę kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem drogi, 
 przebudowa infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją (kolizje elektryczne, kolizje 

telekomunikacyjne, kolizje wod-kan-gaz.), 
 rozbiórka istniejących ogrodzeń, budynków zlokalizowanych w kolizji z projektowanym 

układem drogowym. 

Efekty inwestycji: 

 zintegrowanie sieci połączeń komunikacyjnych miasta, 
 usprawnienie dojazdu do przyległych nieruchomości, obiektów użyteczności publicznej, 
 zwiększenie dostępności sąsiadujących osiedli do szkieletu drogowego Miasta Torunia, 
 poprawa komunikacji pomiędzy różnymi częściami miasta, 
 usprawnienie komunikacji zbiorowej, 
 poprawa bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego poprzez wydzielenie 

odrębnych szlaków komunikacyjnych ruchu pieszego i rowerowego, budowę azyli dla 
pieszych (wyspy), budowę zatok przystankowych. 

 

Co nas czeka w ramach konsultacji? 
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1. Spotkanie konsultacyjne  (4 lipca 2018 r., godz. 17.00, Akademickie Centrum Sportowe, ul. św. 
Józefa 17), na którym projektanci omówią proponowane warianty budowy Trasy Średnicowej 
Północnej. 

2. Podczas spotkania projektanci odpowiedzą na pytania mieszkańców i wyjaśnią wątpliwości 
związane z planowana inwestycją. 

3. Swoje uwagi oraz opinie można także składać za pomocą poczty elektronicznej, przesyłając maile 
na adres: konsultacje@um.torun.pl lub zwykłą pocztą na adres: Urząd Miasta Torunia, Wydział 
Komunikacji Społecznej i Informacji, ul. Wały gen. Sikorskiego 87-100 Toruń. 

 
Przyjdź na spotkanie konsultacyjne 

4 lipca 2018 r., godz. 17.00 
Uniwersyteckie Centrum Sportowe, ul. św. Józefa 17                

 
Napisz do nas:  
Jeśli nie możesz wziąć udziału w spotkaniu, napisz do nas na adres: konsultacje@um.torun.pl. 
Na uwagi oraz opinie czekamy do 14 lipca 2018 r. 

 
Materiały do pobrania: 
Projektanci opracowujący koncepcję projektową budowy Trasy Średnicowej Północnej etap III 
przygotowali cztery warianty budowy trasy na odcinku od ul. Szosa Chełmińska do ul. Szosa Okrężna: 

1. Wariant inwestorski W.I.1 
- opis wariantu 
- rysunki szczegółowe 
- wizualizacje 

2. Wariant alternatywny nr 1 W.I.2 
- opis wariantu 
- rysunki szczegółowe 

3. Wariant alternatywny nr 2  W.II.1 
- opis wariantu 
- rysunki szczegółowe 

4. Wariant alternatywny  nr 3 W.II.2 
- opis wariantu 
- rysunki szczegółowe 

 Wizualizacje dla wariantu inwestorskiego. 

 

Konsultacje prowadzi Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia we 
współpracy z Miejskim Zarządem Dróg. 

 

 
Data publikacji: 2018-06-25 

mailto:konsultacje@um.torun.pl
mailto:konsultacje@um.torun.pl
https://www.konsultacje.torun.pl/sites/default/files/pictures/2016/konsultacje/tsp_3etap_opis_wi1.pdf
https://www.konsultacje.torun.pl/sites/default/files/pictures/2016/w.i.1.zip
https://drive.google.com/file/d/1WamntXP2DmOEp0QiB1YHLYOs6FW_sgG4/view?usp=sharing
https://www.konsultacje.torun.pl/sites/default/files/pictures/2016/konsultacje/tsp_3etap_opis_wi2.pdf
https://www.konsultacje.torun.pl/sites/default/files/pictures/2016/w.i.2.zip
https://www.konsultacje.torun.pl/sites/default/files/pictures/2016/konsultacje/tsp_3etap_opis_wii1.pdf
https://www.konsultacje.torun.pl/sites/default/files/pictures/2016/w.ii_.1.zip
https://www.konsultacje.torun.pl/sites/default/files/pictures/2016/konsultacje/tsp_3etap_opis_wii2.pdf
https://www.konsultacje.torun.pl/sites/default/files/pictures/2016/w.ii_.2.zip
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Strona internetowa www.torun.naszemiasto.pl, 27 czerwca 2018 r.  

 

 

 



 
 

144 
 

Facebook, profil Mój Toruń, 3 lipca 2018 r.  
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Stronawww.torun.wyborcza.pl, 5 lipca 2018 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.torun.wyborcza.pl/
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Strona www.ddtorun.pl, 5 lipca 2018 r.  
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Gazeta Wyborcza, 6 lipca 2018 r.  
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Strona www.torun.wyborcza.pl, 11 lipca 2018 r.  
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Facebook, profil Rady Okręgu Chełmińskie 
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Stronawww.plus.nowosci.com.pl, 15 lipca 2018 r.  
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Strona www.torun.wyborcza.pl, 16 lipca 2018 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.torun.wyborcza.pl/
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Strona www.najnowsze-wiadomosci.eu 

 

Tygodnik Nasze Miasto, 26 lipca 2018 r.  

 

http://www.najnowsze-wiadomosci.eu/

