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Termin

Liczba
uczestników

13 – 29 stycznia 2021 r.

ok. 40 osób uczestniczyło w dyżurach konsultacyjnych on-line,
drogą elektroniczną wpłynęło 77 uwag,
Do UMT wpłynęło również 6 oficjalnych pism.
Razem ok. 130 osób

Organizatorzy

Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia
we współpracy z Wydziałem Gospodarki Komunalnej

Przedmiot
konsultacji

W ramach konsultacji społecznych zostaną pokazane możliwe dwa
warianty budowy węzła przesiadkowego przed dworcem Toruń
Wschodni (rejon pl. Skarbka) wraz ze zmianą układu drogowego,
obejmującego:






fragment ulicy Skłodowskiej-Curie,
fragment ul. Kościuszki,
fragment ul. Żółkiewskiego,
fragment ul. Sobieskiego,
plac Skarbka

Proponowane warianty zakładają:
Wariant 1:
1) rozbudowę istniejącego skrzyżowania w rejonie placu Skarbka:
dodano relacje i pasy ruchu poszczególnych kierunków,
skoordynowano sygnalizację świetlną w niezbędnym zakresie i
umożliwiono pojazdom poruszanie się z ul. Żółkiewskiego w
kierunku ul. Sobieskiego,
2) rozbudowę wiaduktu drogowo-tramwajowego w ciągu ul.
T. Kościuszki poprzez poszerzenie o jeden pas ruchu po
południowej stronie oraz dobudowę ciągu pieszo-rowerowego w
postaci niezależnej równoległej kładki,
3) ulice Kościuszki i Żółkiewskiego zaprojektowano jako
dwujezdniowe trzypasowe ulice klasy G o szerokości pasów ruchu
3,5 m, a jednojezdniowe ul. Sobieskiego i SkłodowskiejCurie o szerokości pasów ruchu 3,0 m i klasy Z,
4) na terenie węzła przesiadkowego przyjęto obowiązujący ruch
jednokierunkowy
za
wyjątkiem
odcinka
dojazdu
do nieruchomości:
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ograniczono do jednego ilość wjazdów i wyjazdów na teren węzła
przesiadkowego oraz połączono pętlę autobusową z parkingami
przydworcowymi. Węzeł wyposażono w przystanek autobusowy
przed budynkiem dworca, strefę „Kiss&Ride”, strefę Taxi, 3
miejsca do parkowania autobusów w tym 2 dla autobusów
elektrycznych i 94 miejsca do parkowania dla samochodów
osobowych w tym 6 dla samochodów elektrycznych
5) skomunikowanie chodnikami i ciągami pieszo-rowerowymi
terenów przyległych:
utrzymano przejścia na poziomie jezdni w ciągu ul. Sobieskiego,
przesunięto przejście i przejazd rowerowy w ul. Żółkiewskiego bliżej tarczy skrzyżowania, dodano przejście na wysokości ul.
Studziennej, utrzymano przejście podziemne pod ul. SkłodowskiejCurie. Zaprojektowano przystanek przelotowy bezpośrednio przy ul.
Skłodowskiej-Curie oraz utrzymano linię tramwajową w stanie
istniejącym.
Wariant 2:
1) przebudowę istniejącego skrzyżowania w
rejonie
placu
Fryderyka Skarbka:
zostało ono skanalizowane na węzeł drogowy typu „WC” z 4
łącznicami zakończonymi od strony ul. Kościuszki i Żółkiewskiego
skrzyżowaniami tylko na prawych skrętach oraz od strony
ul. Skłodowskiej-Curie i Sobieskiego rondami o średnicy 35m
2) ulice Kościuszki i Żółkiewskiego zaprojektowano jako
dwujezdniowe
dwu
i
trzypasowe
ulice klasy G o szerokości pasa ruchu 3,5m, utrzymano
istniejącą szerokość jezdni, natomiast zmieniono układ pasów
i prowadzenie kierunków,
3) na jednojezdniowych ul. Sobieskiego i SkłodowskiejCurie utrzymanie szerokości pasów ruchu (klasa Z) oraz łącznic
węzła o szerokości jezdni 6,0 m. Pod wiaduktem Kościuszki
połączenie bypassem ze sobą dwóch rond nową jednojezdniową
ulicą o szerokości pasów ruchu 3,25 m (klasy Z),
4) wjazd i wyjazd na teren węzła przesiadkowego odbywa się za
pośrednictwem jednego z rond oraz dodatkowo przez
skrzyżowanie tylko na prawe skręty od strony ul. SkłodowskiejCurie. Wyposażony jest on w przystanek autobusowy przed
budynkiem dworca, strefę „Kiss&Ride”, strefę Taxi, 3 miejsca
parkowania dla autobusów w tym 2 dla autobusów
elektrycznych, 169 miejsc parkowania dla samochodów
osobowych w tym 6 dla samochodów elektrycznych (100 miejsc
pod wiaduktem Kościuszki, 69 miejsc przed dworcem, obecnie 70
miejsc parkingowych),
5) skomunikowanie chodnikami i ciągami pieszo-rowerowymi
terenów przyległych: zaprojektowano dwa dodatkowe przejścia
podziemne pod ulicami Żółkiewskiego i Sobieskiego a istniejące
przejście pod ul. Skłodowskiej-Curie wydłużono. Przewidziano
przystanek
przelotowy przed rondem w ciągu ulicy Skłodowskiej-Curie oraz
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utrzymano linię tramwajową w stanie istniejącym.
W ramach konsultacji omawialiśmy z zainteresowanymi
mieszkańcami obydwa rozwiązania przygotowane przez
projektantów oraz zbieraliśmy opinie i zastanawialiśmy się
wspólnie, który z proponowanych wariantów w większym stopniu
spełni oczekiwania kierowców, rowerzystów, pieszych uczestników ruchu drogowego.

Akcja
informacyjnopromocyjna

Przebieg
konsultacji

Konsultacjom społecznym, towarzyszyła akcja informacyjna
skierowana do mieszkańców. Zastosowano następujące narzędzia
komunikacyjne:
 serwisy
internetowe
Urzędu
Miasta
Torunia:
www.torun.pl,www.konsultacje.torun.pl
 informacje przesłane do rad okręgów i Radnych Miasta
torunia
 informacje przesłane toruńskim organizacjom
pozarządowym
 informacje w mediach lokalnych

Harmonogram konsultacji społecznych
- 13 stycznia 2021 r. - początek konsultacji społecznych
- 13 – 29 stycznia 2021 r. –zgłaszanie uwag drogą elektroniczną
- 22 stycznia 2021 r. – otwarte spotkanie on-line z mieszkańcami
- 29 stycznia 2021 r. - zakończenie konsultacji społecznych

Konsultacje internetowe
Do 29 stycznia 2021 r. można było przesyłać uwagi drogą
elektroniczną. Z tej możliwości skorzystało 77 osób.
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Koszty

Konsultacje zostały przeprowadzone bezkosztowo

Uwagi

Poniżej szczegółowe zestawienie uwag, opinii i propozycji
mieszkańców.
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Zestawienie uwag
Uwagi zgłoszone podczas dyżurów on-line
Lp.
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Uwagi zgłoszone na I dyżurze
Na terenie pomiędzy dworcem a wiaduktem znajduje się schron z I wojny światowej. Co zamierzacie z
nim zrobić?
Jakie diagnozy poprzedziły przygotowanie tego projektu? Czy przeprowadzono wywiady, badania z
użytkownikami tego skrzyżowania oraz mieszkańcami tej okolicy?
Forma materiałów przekazanych na konsultacje społeczne jest niewystarczająca. Mnie jest trudno
pracować na ortofotomapach i tym podobnych. Badania natężenia ruchu powinny być dostępne.
Może lepiej byłoby zainwestować w usprawnienie sygnalizacji, lepszą siatkę połączeń komunikacji
miejskiej, aniżeli w przebudowę układu drogowego w tym miejscu. Moim zdaniem to przyczyni się do
zwiększenia ruchu w mieście i raczej wpłynie na pogorszenie jakości życia.
Czy macie jakieś dane na temat liczby pasażerów, którzy korzystają z dworca wschodniego (nie chodzi
o 2020 r., bo on był szczególny, ale raczej o ogólny bilans).
Wyrażam wątpliwość, którą mam od zeszłego piątku: całe to zadanie jest zupełnie bezsensowne. Nie
powinno się go w ogóle realizować. Nie powinno się burzyć 5 kamienic dla jakiejkolwiek inwestycji
drogowej w mieście. To tak jakby nie nauczyła nas ani przebudowa Szosy Chełmińskiej, ani budowa
Trasy Średnicowej, ani przebudowa alei Jana Pawła II. To jest jakaś gigantomania, która żadnych
problemów komunikacyjnych w mieście nie rozwiązuje. Dalej stoimy w korkach i dalej się źle jeździ. To
zupełnie nie ma sensu – to opisują wszystkie prawa matematyczne. My nadal wierzymy, że
poszerzając jezdnie rozwiążemy problemy komunikacyjne – to tak, jakby leczyć otyłość zwiększaniem
ilości cukierków. Państwo o tym wiecie, bo zrealizowaliście już wiele inwestycji, które niczego nie
rozwiązały. Liczba połączeń autobusowych, tramwajowych i pociągowych drastycznie spada.
Ta budowa nie ma sensu.
Czy ktokolwiek się zapytał sąsiadów czy chcą zostać wysiedleni i wyburzeni? Czy będą szczęśliwi z tej
inwestycji? Jakie są społeczne skutki wysiedleń? Jak to wpływa na rozbicie sąsiedztwa? Nie, państwo
już dawno podjęliście tę decyzję. To nie są demokratyczne decyzje. Mieszkańcy mają prawo czuć się
bezpiecznie w mieście. Ja się nie czuje bezpiecznie, bo Państwo możecie mi w każdej chwili wyciąć
drzewa i wyburzyć budynki, tam gdzie mieszkam. Tak się nie robi – to są białoruskie standardy. My się
dowiadujemy tydzień przed konsultacjami, że coś takiego się wydarzy – tak się po prostu nie robi!
Miasto jest zalewane betonem. Inwestycje są niezasadne i gigantyczne.
Czy jakakolwiek inwestycja w tym mieście zawierała element badań nad społecznymi skutkami
wysiedleń? Z tego co wiem jedyne tego typu badania prowadziła ostatnio prof. Lewicka ze swoimi
studentami. Nikt się o to nie pyta: jakie są społeczne skutki tego typu inwestycji?
Wiemy, że przejścia podziemne są nieprzyjazne i brzydkie, a państwo proponujecie nam kolejne dwie
takie inwestycje – kolejne dwa miejsca będące publicznym szaletem. Przecież nikt w Europie tego nie
robi, a państwo proponujecie projekt z poprzedniej epoki.
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9.
10.
11.

Lp.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Czy nie mamy jako miasto ważniejszych wydatków, które mamy do sfinansowania, nie wspominając
już o zadłużeniu?
Czy inwestycja drogowa w takiej skali jest potrzebna, żeby przeciągnąć pasażerów na stronę
komunikacji miejskiej oraz przemieszczania się w ruchu pieszym?
Chciałbym zapytać o informacje dotyczące oceny oddziaływania na środowisko tej inwestycji oraz o
zagadnienie wyspy ciepła w tym miejscu?

Uwagi zgłoszone na II dyżurze
Jestem zachwycony z części drogowej, że udało się tutaj zrealizować węzeł typu wc. To jest świetna
robota. Jedyna tylko taka uwaga – proponujecie rozwiązanie drogowe – podwyższyć prędkość
przejazdu przez węzeł. Natomiast węzeł przesiadkowy to jest koszmar. Proszę sobie wyobrazić, że
ktoś przyjechał autobusem z Rubinkowa i żeby przejść na tramwaj to musi zrobić dobre pół
kilometra spaceru. To jest nie do przyjęcia. Chyba należałoby autobusy i tramwaje wprowadzić na
jeden peron.
Brakuje jeszcze połączenia od torów PKP do torów tramwajowych – tu trzeba zrobić przejście
częściowo naziemne i częściowo podziemne.
Cały węzeł przesiadkowy trzeba przykryć jednym dużym dachem.
Należałoby ulicę Skłodowskiej-Curie przesunąć pod sam dworzec.
Często korzystam z tego wiaduktu. W przyszłości powstanie trasa wschodnia, a więc zwiększenie
przepustowości w wariancie 1 nie rozwiązuje problemów. Uważam, że wariant 2 jest o wiele lepszy –
zapewnia bezkolizyjność, upłynnia ruch. Jest to dobry wariant. Przejścia podziemne przy ul.
Żółkiewskiego też są dobrym rozwiązaniem.
Uważam natomiast, że parking wzdłuż linii kolejowej, przed łącznikiem jest chyba lekką przesadą –
nie widzę żeby ten parking był zapełniony.
Można zostawić ten parking wzdłuż łącznika jako tereny zielone i zobaczyć jak sytuacja będzie
wyglądała na przełomie 10 lat.
Łącznik może warto przesunąć na południe, tak żeby pozostawić więcej terenów zieleni po stronie
północnej.
Zjazd na rondo warto usunąć i połączyć z częścią północną.
Przyłączam się do głosu, że przesiadka z autobusu na tramwaj będzie bardzo trudna – może warto
pomyśleć o przejściu dla pieszych przez ulicę Skłodowską-Curie.
Konsultacje powinny pytać czy jest taka inwestycja potrzebna. Państwo proponujecie 2 rozwiązania,
a wiele osób z którymi rozmawiam mówi, że one nie są potrzebne, a przynajmniej nie w takich
wariantach.
Trendy światowe mówią, żeby nie robić tras gierkowskich, 4 cz 5- pasmowych. Wiele miast
wprowadza rozwiązania jednokierunkowe, które rozwiązują problemy, o których rozmawiamy.
Dlaczego wiedząc jakie są trendy światowe, projektujecie to w latach Gierka?
Czy macie Państwo świadomość, że projektujecie parking dla klientów Copernicusa. Ruch kolejowy
upadł. Dlatego nie potrzebny jest tam parking, a należy pozostawić tam zieleń. Można zostawić
ronda, a wyrzucić parking i zostawić zieleń.
Ja też nie widzę tutaj zachęty do korzystania z transportu publicznego.
Oceniam przedstawione tutaj propozycje negatywnie. Nie wiem co jest celem wprowadzonych tutaj
zmian. Środek ciężkości jest tu przestawiony na ułatwienia dla samochodów – na szybszy i
bezkolizyjny przejazd.
Toruń proponuje takie rozwiązania, że przez nasze miasto się przejeżdża, natomiast mało jest się w
tym mieście.
Mam wrażenie, że projektanci są zakładnikami ptasiej perspektywy. Czy byliście państwo na
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miejscu? Próbowaliście poruszać się jako piesi czy rowerzyści. Mam wrażenie, że nikt nie pomyślał tu
o pieszych, bo są oni spychani pod ziemię.
Np. Jan Gehl pokazuje, że to nie są dobre rozwiązania dla mieszkańców. Mam wrażenie, że te
rozwiązania są tylko dla osób, które chcą przejechać z miejsca do miejsca.
Bardzo często pojawia się hasło przepustowości, które napędza wszystkie te rozwiązania.
Brakuje rozwiązań dla pieszych użytkowników ruchu – oni mają z góry narzucone ścieżki.
7.
8.

9.

10.

11.
12.

13.

Brakuje też informacji dotyczących zieleni (ile drzew wycinamy w każdym z wariantów) oraz nt.
rozwiązań dotyczących retencji wody – czy zaproponowane warianty przewidują jakieś rozwiązania?
Dla mnie wycinka 25 drzew i mówienie, że to jest mało, to jest dla mnie nieprawdopodobne.
Zwróćcie Państwo uwagę jak ważne tego roku było niekoszenie drzew.
Parking przed dworcem jest w 1/3 pusty – ja z niego codziennie korzystam. Dla mnie całkowicie bez
sensu jest zamieniać zieleń na parking.
Rozbiórka kamienic – czy pomyśleliście państwo, że burzycie 5 domów i co na to mieszkańcy? Co
mieszkańcy na to, że nasilony będzie smród? Czy znowu będziecie stawić ekrany? Żałujemy, że to nie
jest referendum, bo nie bierzecie państwo pod uwagę opinii mieszkańców. Dla mnie konsultacje to
jest sztuka znalezienia kompromisu, a nie wybór wariantu preferowanego przez miasto.
Nie podoba mi się żaden z wariantów oraz wycinka choćby jednego drzewa.
Czy państwo projektanci byliście chociaż w naszym mieście: jeździliście, samochodami, tramwajami,
rowerami, chodziliście i rozmawialiście z mieszkańcami?
Tutaj polepszamy sytuacje dla samochodów. Nie podoba mi się to wszystko, a mówię w imieniu
wielu osób.
Kamienice mają wartość historyczną, a drzewa i łąki mnóstwo lat.
Powinno się tylko nasadzić więcej zieleni i wyremontować drogi.
Bardzo przeżywam niedbanie o głosy mieszkańców.
Nie mogę opowiedzieć się za którymkolwiek z wariantów i skłaniam się ku temu, aby ten projekt
bardziej uwzględniał zieleń i potrzeby środowiska. Moim zdaniem uwzględnia on tylko potrzeby
kierowców, ignorując zieleń. Poproszę o pełniejsze informacje dotyczące tego rodzaju inwestycji i
informowanie w dłuższej perspektywie czasu o nich.
Być może fundujecie nam państwo kolejną wyspę ciepła – to jest niedopuszczalne i nie zgadzam się
na to.
Państwo z ignorancją podchodzicie do najważniejszego tematu w mieście, jakim jest zieleń.
Ja w Wiedniu nadal widzę wiele tras, które są trasami szybkiego ruchu. Nie ma chyba miasta, gdzie
nie ma takich tras. Przecież poprawa przepustowości jest bardzo istotnym aspektem. Można to robić
na wiele sposobów, np. poprawiając komunikacje miejską, co w Toruniu właściwie się nie odbywa.
Miasto musi się rozwijać i musza się pojawiać nowe drogi., Trzeba zachęcać inwestorów, żeby to
miasto się rozwijało. Wiele osób ucieka z Torunia, bo tutaj nie ma pracy.
Uważam, że 2 wariant jest dobrym wariantem. Można pójść na kompromis – zostawiając zieleń. Nie
uważam, żeby z parkingu przy dworcu korzystali z klienci Galerii Copernicus.
Chciałem odnieść się do wyburzania budynków – to są budynki starsze i płacz nad nimi jest moim
zdaniem przesadą. Uważam, że nie są one na tyle reprezentacyjne, żeby zostawiać je w środku
miasta.
2 wariant nam dużo bardziej sprzyja nam jako mieszkańcom. Jestem właścicielem nieruchomości
przy ul. Studziennej i widzę, że ten parking pod wiaduktem jest bardzo potrzebny. U nas ciągle
brakuje miejsc parkingowych, nawet na ulicy Studziennej dla mieszkańców czy osób
przyjeżdżających do lokali użytkowych.
2 wariant jest dużo bardziej korzystny.
Nie zgadzam się opinią przedmówcy, że kolej jest w rozsypce, bo w najbliższych miesiącach ma dojść
do ogromnych inwestycji w PKP. Spowoduje to, że budowa węzła w tym miejscu jest jak najbardziej
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uzasadniona i w najbliższych latach ten węzeł będzie wykorzystywany.
14.

Chciałem do całej koncepcji złożyć uwagę, że obejmuje ona skrzyżowanie, a nie obejmuje ul.
Sobieskiego ani Marii Curie-Skłodowskiej, które to są węzłowe. Moim zdaniem ten odcinek
Skłodowskiej do ul. Wschodniej należy przebudować, ponieważ jeśli tego nie zrobimy to nadal będą
tam korki.
Ta koncepcja 2 generalnie mi się podoba i jest po to, żeby upłynnić ruch, ale ul. Curie-Skłodowskiej
warto poszerzyć.

15.

Cała koncepcja jest przemyślana, ale należy pomyśleć o pieszych i ułatwić im przejście.
Nie zgadam się, że jest za dużo parkingów – moim zdaniem powinno być ich jak najwięcej.

16.

Chciałbym wygłosić apel: my budujemy dla przyszłych pokoleń, a w przyszłości będzie coraz więcej
pojazdów, a najważniejszym parametrem drogi jest bezkolizyjność.
Czy jest opcja aby w ramach tego zadania poprosić projektantów aby zaprojektowali to skrzyżowanie
zgodnie z istniejącymi trendami światowymi. Warto jako kompromis zostawić teren pod wiaduktem
jako teren zieleni. Ponadto, nowe parkingi warto robić w formie przepuszczalnej.
Jakie są przewidywane koszty obydwu wariantów i czy jest perspektywa dofinansowania?

17.

18.
19.

Zapis czatu pomiędzy uczestnikami II spotkania:
[22.01 11:34]
zgadzam się! parkuję tam często i nigdy nie jest zapełniony
[22.01 11:38]
tak!!!!
[22.01 11:39]
pamiętajmy o temperaturach latem - nie róbmy kolejnej 'patelni' w Toruniu
[22.01 11:44]
TAK JEST!
[22.01 11:44]
POPIERAM
[22.01 11:44]
I dlaczego II wersja jest faworyzowana?
[22.01 11:48]
bo to zbyt mało kosztowne (wink)
[22.01 11:51]
https://www.facebook.com/ZielonyTorun/posts/3535968123192146
[22.01 11:51]
tutaj jest wiele głosów i opini mieszkańców oraz ciekawa wizualizacja
[22.01 11:58]
O!!! to to!
[22.01 12:04]
Szkic do konsultacji.
1) dobry jest węzeł klasy WC GP
2) węzeł przesiadkowy to KOSZMAR( od aUtobusu do tramwaju to ponad 500m, zanim dojdzie to
tramwaj odjedzie)
3) na węźle przesiadkowym autobusy jadą po torach tramwajowych
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4) potrzebne jest przejście podziemno - naziemne od peronów PKP do peronów węzła
przesiadkowego Tramwaj + autobus.
5) super było by przesunąć ul. Skłodowskiej pod sam Dworzec Wschodni gdzie będą zatoki Park &
Driwe i następnie do nowego ronda. Odzyskamy powierzchnię starej ulicy Skłodowskiej na parking
dla autobusów i nas.
6) przejścia podziemne bez schodów, a rampy: dla pieszych, inwalidów i rowerzystów.
[22.01 12:06]
teraz ja w kolejce (smile)
[22.01 12:08]
ale widać kikutki, które zamienią się w drzewa za 30 lat
[22.01 12:08]
widzimy porównanie
[22.01 12:09]
2 wersja jest faworyzowana bo po prostu coś zmienia. Wariant 1 zostawia istniejący koszmarek
praktycznie bez zmian
[22.01 12:09]
pani płacą za przygotowywanie takich informacji
[22.01 12:10]
odnośnie drzew - wszystkie te informacje powinny być od dawna dostępne. Moim zdaniem to
poważne niedopatrzenie!
[22.01 12:11]
można sobie policzyć na udostępnionych mapach (smile)
[22.01 12:11]
Można liczyć, ale mieszkańcy mają prawo otrzymać informacje podane w sposób maksymalnie
przystępny.
[22.01 12:12]
Czy były przeprowadzone obserwacje dotyczące faktycznych praktyk społecznych w tym miejscu?
[22.01 12:12]
https://www.youtube.com/watch?v=Z8d3VrDwrBM&feature=youtu.be
[22.01 12:14]
słusznie!
[22.01 12:16]
(polubienia: 1)
[22.01 12:16]
Można też źle zadać zadanie!
[22.01 12:19]
Chyba jednak warto pamiętać, że miasto jest przede wszystkim przestrzenią codzienności, a nie
strefą tranzytową, którą należy eksploatować w imię niezrównoważonej, indywidualnej mobilności.
Przedstawione neomodernistyczne propozycje ignorują zupełnie wszelkie istniejące w tym miejscu
praktyki społeczne. Tkanka miejska potraktowana jest jak pole, które można dowolnie zaorać bez
oglądania się na człowieka. Już same dwudziestowieczne założenia tych projektów nadają się do
kosza. -koncentracja na przepływie a nie na trwaniu, na wyparciu, a nie na doświadczeniu, na
antymiejscu, a nie na miejscu. Żenujące jest to, że w 2021 roku w mieście Europy Środkowej musimy
jeszcze o tym dyskutować. W obliczu izolacyjnej rzeczywistości pandemii ludzie zorientowali się jak
istotna dla dobrego życia jest jakość przestrzeni dookoła. Dlatego, szanowni Państwo, dajcie spokój z
tą antymiejską, dwudziestowieczną agendą, ludzie już tych fantazji nie kupują!
[22.01 12:20]
krytyczne odniesienie się do prac nie jest atakiem ad personam
[22.01 12:21]
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dlaczego te rozmowy nie dobyły się wcześniej?
[22.01 12:23]
W transporcie po mieście najważniejsze jest słowo BEZKOLIZYJNOŚĆ! Zabezpiecza bezpieczeństwo
pieszych i rowerzystów i inwalidów. BEZPIECZEŃSTWO umożliwia szybki przejazd co daje niej
spalin!!! i Hałasu!!
[22.01 12:23]
a kiedy miały się odbyć? Teraz jest właśnie odpowiedni moment z zaprezentowanymi koncepcjami
[22.01 12:23]
dziękuje Marcin Kowallek czekamy na uwzglednienie naszych uwag (smile)
[22.01 12:24]
na etapie przygotowania projektu a nie jego prezentacji!
[22.01 12:24]
PARADOKS BRAESSA!
[22.01 12:25]
Przecież to nie jest już skończony projekt - i będzie zmieniany
[22.01 12:25]
założeń projektu nie da się teraz zmienić, jak przed chwilą usłyszałem?
[22.01 12:26]
no założen nie, ale są one chyba jasne i oczywiste, poprawa przepustowości i zwiększenie
bezpieczeńśtwa
[22.01 12:27]
to na etapie MPZP jest ustalane
[22.01 12:27]
Również czekam na odp od projektantów dot ich wizyt w Toruniu i wizji lokalnej obszaru
projektowanego
[22.01 12:27]
Widzę banalnie proste rozwiązanie.
[22.01 12:28]
jak słychać w dzisiejszej dyskusji, interpretacje są różne
[22.01 12:28]
BEZKOLIZYJNOŚĆ !! Jest najważniejsza. Dawno powinna zaistnieć również na Średnicówce z
Grudziądzką i Szosą Chełmińską
[22.01 12:29]
można wyciągać takie wnioski
[22.01 12:29]
czy maja państwo statystyki ruchu pieszego w tym miejscu?
[22.01 12:30]
i uzytkowania dworca?
[22.01 12:31]
proszę uzasadnić
[22.01 12:31]
czy pan nie oddycha tlenem? Marcin Kowallek (wink)
[22.01 12:31]
proszę zachować proporcje - to jest 200tysięczne miasto...
[22.01 12:33]
Do "uciekania z miasta" przyczynia się wiele czynników i nie da się tego "wyleczyć" drogową
infrastrukturą.
(polubienia: 1)
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[22.01 12:33]
jest wręcz na odwrót - badania Lewisa Mumforda
[22.01 12:33]
to nie płacz, to argumenty
[22.01 12:33]
a wartość kulturowa?
[22.01 12:34]
może otynkujemy ratusz
[22.01 12:36]
Tak do uciekania z miasta przyczynia się wiele czynników, ale najczęściej slyszanym argumentem
przeze mnie jest brak pracy.
[22.01 12:36]
Poprawa dróg w sposób bezpośredni nie rozwiąże problemu
[22.01 12:36]
i jak przedstawione rozwiązania w tym pomogą?
[22.01 12:37]
A co liczy się dla potencjalnych inwestorów?
[22.01 12:38]
w rejonie ulicy Kościuszki planowane są tereny usługowe
[22.01 12:38]
biurowiec ma tez powstać przy samym skrzyżowaniu
[22.01 12:38]
potencjalni inwestorzy patrzą na wiele aspektów, na pewno jednym z nich też jest stan
infrastruktury drogowej
[22.01 12:38]
lepsza jakość przestrzeni publicznej jest większym walorem niż gorsza jakość
(polubienia: 1)
[22.01 12:39]
nie możemy z wszystkich dróg zrobić dróg jednokieronkowych z ograniczeniem prędkości 30km/h
[22.01 12:39]
muszą istnieć trasy szybkiego ruchu pozwalające na wjazd i wyjazd zm iasta
[22.01 12:40]
dodatkowo nie słyszałem państwa propzoycji jak ma wyglądać ten rejon
[22.01 12:42]
Paradoks Downsa- Thomsona
[22.01 12:44]
to, co Pan powiedział, to chyba KOSZTEM pieszych i rowerzystów
[22.01 12:44]
Właśnie! czy możecie zaprojektować nowocześnie, w duchu zrównoważonego rozwoju, a nie
betonowo?
[22.01 12:44]
Prziecież te rozwiązania dla peiszych i rowerzystów też są korzystne
[22.01 12:45]
Bezkolizyjność!! Chroni pieszych i rowerzystów!! Taka jest prawda!
[22.01 12:47]
to jeden z aspektów, ale nie jedyny
[22.01 12:50]
https://urbanlab.gdynia.pl/artykuly/zielone-pomysly-na-miasto-zpotencjalem/?fbclid=IwAR1zSrbqrS84NEtJ0vuXeU73ULbB2V-Wnk1zn_BPo6P24r1oHVXAGgXzfkQ
[22.01 12:50]
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Marcin Kowallek Panie Dyrektorze, to są tylko koszty robót budowlanych.
(polubienia: 1)
[22.01 12:51]
Polecam UrbanLab Gdynia, jestem pomysłodawcą jednego z tamtejszych pomysłów na miasto.
Pozdrawiam :)
[22.01 12:51] Gdynia jest miastem otwartym, nowoczesnym...
[22.01 12:52]
A Toruń nie? (tongueout)
[22.01 12:54]
Nie zrozumcie mnie źle, nie jestem za każdą śródmiejską autostradą, uważam, że miasto popełnia
wiele błędów - np. plac rapackiego - zbyt wąski peron przesiadkowy i zbyt szybkie rozwidlenie do
dwóch pasów zjeżdzając z mostu na plac rapackiego, ekrany przy osiedlu młodych
[22.01 12:55]
ale nie można bać sięteż czasem wycinać drzew
[22.01 12:55]
w zamian za to powstaną nowe drzewa, które miejmy nadzieje nie wyschną (smile)

Lp.
1.

2.

3.

5.

Uwagi zgłoszone na III dyżurze
Mnie interesuje jakie są konsekwencje tych projektów dla parków czy przyrody którą mamy? Tutaj,
w tych okolicach jest bardzo mało miejsc gdzie ludzie mogą swobodnie się poruszać namiastce
parku. Dla mnie istotną rzeczą jest pytanie podstawowe: jak w projekcie zaplanowane są kwestie
związane ze środowiskiem, przyrodą, drzewami i stworzeniem rzeczywiście komfortowych
przestrzeni dla pieszych. Niestety w większości projektów i inwestycji w Toruniu wycina się drzewa,
które w ogóle nie przeszkadzają na osiedlach.
Pytam o pieszych, bo mieszkam właściwie niedaleko tego miejsca i na co dzień odczuwam bardzo
dużo betonu, bardzo duży hałas samochodowy, a właściwie - niewiele takich przestrzeni gdzie
swobodnie można byłoby się przejść.
Jestem przedstawicielem firmy Bednarscy. Z ogromna przykrością muszę stwierdzić, że zarówno
rozwiązania z wariantu 1 i 2 ,w znacznej części pozbawiają nas miejsc parkingowych oraz
bezpiecznego wjazdu, który jest niezbędny dla utrzymania firmy oraz dostaw.
Z naszego punktu widzenia zaproponowane warianty są niedopuszczalne, gdyż pozbawiają nas
warunków właściwego prowadzenia naszej działalności.
Nie wiem ile terenów naszych gruntów zostanie nam zabranych?
W przedstawionych wariantach brakuje mi legendy oraz prostego wyjaśnienia z czym one się wiążą –
nas to praktycznie eliminuje z prowadzenia normalnej działalności gospodarczej.
Ja występuję ze strony przewodniczki miejskiej, zaniepokojona kolejną inwestycją przygotowywaną
tylko dla samochodów. Ta tkanka przy ul. Sobieskiego – mają zniknąć budynki i boję się, że tam się
zrobi kolejne Chełmińskie Przedmieście, w którym zniknęła cała ta tkanka miejska.
Boje się, że decydujemy się na to, że miasto jest dla samochodów. Ja też codziennie korzystam z tych
przejazdów.
W 1 wariancie przebudowa w mniejszym stopniu niszczy zieleń i tkankę miejską.
Mam pytanie czy jest możliwa przebudowa, która zachowuje zieleń oraz istniejącą tkankę miejską
XIX i XX w.?
Boję się, że to co odróżnia Toruń zostanie zniszczone. Być może za kilkanaście lat ktoś chciałby naszą
zabudowę XIX i XX w. wpisać na listę cennych zabytków.
Mam nadzieję, że przy przebudowie dworca Wschodniego zostaną zachowane kafle.
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6.

7.

5.

6.
7.

8.

9.
10.
11.

Chciałem wyrazić zaniepokojenie zamiany terenów zieleni na tereny betonowe, tj. budowa parkingu.
Będzie to miało tragiczne skutki jeśli chodzi o tkankę biologicznie czynną oraz temperatury w
mieście, szczególnie latem.
Szczególnie ten wariant 2 będzie tragiczny w skutkach. Atrakcyjność tego miejsca znacznie spadnie.
W 2 wariancie proponujecie państwo trasę szybkiego ruchu, tragiczna w skutkach dla zieleni.
Przejścia dla pieszych – proponujecie państwo przesunięcie tego przejścia w stronę wiaduktu.
Niestety realizacja obydwu wariantów spowoduje wydłużenie drogi dla pieszych do przystanku.
Znacznie zmniejszy to atrakcyjność tego miejsca dla pieszych oraz pod katem spędzania wolnego
czasu.
Tutaj jest bardzo mocno preferowany transport samochodowy.
Jestem zszokowana planami wyburzeń kamienic na ul. Sobieskiego. Urząd za mało rozmawia z
mieszkańcami.
Nie bierzecie państwo pod uwagę jakości życia mieszkańców, także pieszych. Raz jeszcze
przeanalizujcie państwo te projekty pod kątem zieleni w mieście oraz pod kątem ruchu pieszego. Na
parkingach jest miejsce, żeby powiązać sadzenie zieleni wraz z miejscami dla samochodów.
Proszę, żebyście państwo brali pod uwagę zieleń z projektach betonowych.
Chcemy fajnie żyć w przestrzeniach publicznych.
Jaka idea projektowa stoi za tą przebudową? Jakie połączenia przesiadkowe zostały zaplanowane?
Jakie ułatwienia zaproponowane? W skrócie: kto, na co i jak ma się przesiadać? Jaka poprawa ma
nastąpić w związku z tą przebudową w obydwu wariantach?
Jak projektanci przewidują połączenie ul. Targowej z Dworcem? Czy dla pieszego ta droga będzie się
różniła w obydwu wariantach? Ile zajmie droga na dworzec z punktu widzenia pieszego?
W obydwu wariantach jest przewidziane zwiększenie liczby miejsc parkingowych przy dworcu.
Chciałem zapytać z czego to wynika? Czy aktualnie istniejący parking jest niewystarczający albo ma
rekompensować brak miejsc parkingowych w okolicy? Czy ta budowa ma jakiś konkretny cel i w jaki
sposób jest powiązana z budową węzła przesiadkowego? Rozumiem, że węzeł przesiadkowy nie
zakłada, że autobusy i tramwaje spotkają się w jednym miejscu i tak trzeba będzie się pomiędzy nimi
przemieszczać?
Jeżdżę bardzo dużo samochodem i wiem, że drogi są ważne. Proszę jednak wczuć się w sytuację
mieszkańców – my potrzebujemy przestrzeni do życia, także zieleni i miejsc dla pieszych.
Może warto pomyśleć o park&ride (co miasto oczywiście robi). Może to jest kierunek, który ratuje
miasto i zieleń.
Toruń jest miastem skarbem, którego nie warto pozbywać się na rzecz komunikacji.
Czy w związku z tym, opisy tych wariantów będą bardziej rozbudowane na stronie konsultacji?
Warto zawrzeć różnice pomiędzy koncepcjami – jakie są plusy i minusy obydwu koncepcji.
W jakiej perspektywie czasowej przewidziane jest to wyburzenie? Czy decyzje zostały podjęte, a
zgody wydane?
Zapis czatu pomiędzy uczestnikami III spotkania:
[22.01 14:42]
pełna zgoda, dziękuję Pani. przestańmy budować miasta dla samochodów.
[22.01 14:48]
Perełki?! Dworzec Miasto i Chełmińskie Przedmieście? To są urbanistyczne gnioty.
[22.01 15:22]
Tak. Rozwinę.
[22.01 15:29]
1. Jestem mieszkanką zaniepokojoną kwestią planów miasta. Podpisuję się w pełni pod uwagami
poprzedniczek i poprzedników dotyczącymi głównie kwestii degradacji zieleni i architektury
historycznej. Procent wyciętej zieleni wg założeń nie jest moim zdaniem mały. Kolejne wyburzenia w
tym mieście są niedopuszczalne! Przykłady- Chełmińskie Przedmieście. Straciliśmy CAŁĄ
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wartościową turystycznie dzielnicę.
[22.01 15:30]
2. Forma konsultacji, a w szczególności godziny jej trwania wykluczają osoby pracujące w
"regularny" sposób.
[22.01 15:33]
3. Mam nadzieję, że opinie na chacie również zostaną wzięte pod uwagę. Dziękuję. Z uwagi na
problemy techniczne jestem zmuszona się wyłączyć.
[22.01 15:34]
Oczywiście, odnotowujemy wszystkie opinie zgłoszone w ramach konsultacji - także te na czacie
[22.01 15:37]
Doprecyzuję - chodzi o materiał uzupełniony o opis ułatwiający konsultacje przed ich zakończeniem,
nie we wnioskach

Lp.

Uwagi zgłoszone na IV dyżurze

1.

Chciałem zapytać o cel projektu? Nazywa się on budową węzła przesiadkowego, a jest właściwie
budową skrzyżowania.
Może i faktycznie układ drogowy w tym miejscu jest niezdrowy, natomiast rozbudowa go w
wariancie drugim, który przypomina autostradę, jest dla mnie nie do przyjęcia.
Po co tyle miejsc parkingowych, skoro miasto, także w ramach Big City buduje park&ride? Przecież o
to właśnie chodzi, żeby przesiąść się na komunikację miejską.

2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.

Jeśli chodzi układ komunikacyjny: połączenie Grudziądzkiej z Curie-Skłodowskiej, to nie musi to
następować tylko przez Kościuszki. Przecież mamy trasę średnicową. A na niej nie ma ani jednego
bezkolizyjnego skrzyżowania.
Jeśli chodzi o układ drogowy, to nie zmieniłbym nic, a nawet ograniczył ruch na tym skrzyżowaniu.
Przecież zaraz będziemy mieć trasę wschodnią i za chwilę nie będzie potrzeby budowania tutaj tak
wielkiego węzła komunikacyjnego.
Reprezentuję UMK – chciałam się wypowiedzieć jako psycholog środowiskowy, który uczy
studentów tego jak mają wyglądać współczesne miasta i jaka jest rolka mieszkańców we wspólnym
tworzeniu miast.
Chciałabym żebyśmy najpierw zastanowili się jaka wizja Torunia nam przyświeca.
W tym projekcie nie ma mowy o ludziach i użytkownikach tego miejsca, a jedynie o użytkownikach
samochodów. Tak się już miast nie projektuje. Ja podeślę państwu nową kartę ateńską. Zobaczycie
państwo jak wyglądają miasta tej klasy. My jako Toruń moglibyśmy byś wzorem takiego miasta.
Przecież przejścia podziemne to jest rozwiązanie rodem z PRL-u. Druga kwestia to jest udział
mieszkańców – tak się nie prowadzi konsultacji. Gdzie są Ci ludzie, którzy nie używają MS Times.
Gdzie są mieszkańcy kamienic, które będą wyburzone. Czy Ci ludzie uczestniczyli w tym projekcie?
Jaka jest komunikacja z nimi?
Skupiamy się zamiast na poprawie funkcjonowania węzła przesiadkowego, to na budowie układu
drogowego?
Jaka jest zasadność budowy tak dużego parkingu? Czy były prowadzone badania zajętości? Jeśli tak
to kiedy?
Czy prowadzono badania wśród użytkowników komunikacji miejskiej i użytkowników dworca? Czego
oni oczekują i jakie są ich propozycje?
Ile drzew jest przeznaczonych do wycinki?
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11.

Czy na parkingu będą dedykowane miejsca dla pojazdów CarSharing’owych?

12.

Jaka będzie szerokość planowanych przejść podziemnych?

13.

Mieszkam naprzeciwko, widzę z okna wiadukt. Jest godzina 16.39 i nie widzę jakiegoś super ruchu?
Czy były prowadzone badania natężenia ruchu?
Ile będą kosztować poszczególne warianty i z czego będą finansowane?

14.
15.
16.

Jaka jest rola tego węzła w projekcie BIT City? Czy zwiększamy ruch pasażerski i jaka jest rola kolei?
Gdzie ja mogę tym pociągiem pojechać?
Kwestie zieleni i hałas: państwo wprowadzacie duży ruch. Czy jest analizy jak to wpłynie na hałas?

17.

Przejścia podziemne są niebezpieczne. Czy sprawdzano ten aspekt?

18.
19.

Górka na mokrym, pod wiaduktem – co z nią będzie? Ona jest przecież użytkowana przez dzieci cały
czas. Ten projekt odbierze miejsce ludziom.
Z jakich pieniędzy będzie finansowany ten projekt?

20.

Dlaczego nie usuwamy tranzytu z miasta?

21.

24.

Moja propozycja jest taka: zrobić ul. Curie-Skłodowską ulica ślepą, czyli odcięcie jej od placu Skarbka;
zlikwidować lewoskręt i tam zrobić prawdziwy węzeł przesiadkowy dla ludzi. Upieram się, aby
tranzyt eliminować z centrum miasta. Tutaj wystarczy to rozwiązanie takie jakie jest. Zalewanie
centrum miasta asfaltem nie jest czymś fajnym.
Jestem osobą, która mieszka tutaj w okolicy. Od zawsze korzystam z dworca Wschodniego.Dla mnie
najbardziej istotne jest to, ze ja nie mogę tutaj korzystać z komunikacji autobusowej w sposób
sprawny i logiczny. Przystanki są rozrzucone w ten sposób, że ja nie jestem w stanie sprawnie
poruszać się po mieście.
Fragment przy wiadukcie zamalowany pięknie sztuką uliczną jest miejscem stwarzającym poczucie
zagrożenia. Czy my będziemy w stanie zapewnić bezpieczeństwo w przejściach podziemnych?
Czy projekt jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych i rodziców z dziećmi?

25.

Czy pomyślano o miejscu w cieniu drzewa, w którym będzie można poczekać na autobus czy pociąg?

26.

Skąd projekt budowy autostrady centrum miasta?

27.

Skąd pomysł na taka ilość miejsc parkingowych?

28.

Ile pieniędzy mamy przeznaczonych na ten projekt?

29.

Może pod wiaduktem warto zrobić teren zielony? Jest tam górka saneczkowa. Może warto
wyprowadzić stamtąd ruch samochodowy i przeznaczyć ten teren na cele rekreacyjne.
Jest w Toruniu wiele linii, które się pokrywają? Czy jest planowana jakieś wyświetlanie informacji na
temat przejazdów autobusów? W tej chwili jest bieganina od przystanku do przystanku.
Chciałem poprzeć przedmówców w kwestii przystanków. Tutaj są przystanki mocno oddalone od
siebie i warto się tym zająć.
Ja jako mieszkaniec korzystam z tej górki saneczkowej, a w wariancie drugim jest ona całkowicie
likwidowana. Chciałbym żeby ta górka nadal była dostępna. Park Waryńskiego jest od nas znacznie
oddalony.
Bardzo często nowoczesne przebudowy placów przed dworcami to nowoczesna place z minimalnym
ruchem samochodowym. Teraz często zostawia się zieleń, miejsca dla rowerów. Może warto zrobić
więcej miejsc parkingowych przy uliczce wzdłuż torów? Te miejsca są blisko dworca i jednocześnie

22.

23.

30.
31.
32.

33.
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nie zabierają zieleni?
34.
35.
36.
37.

38.

39.
40.

41.
42.
43.
44.
45.

46.
47.

48.

49.
50.

51.

Jakie były założenia w projektach w kwestii ruchu rowerowego? Wariant 2 zakłada wszystkie relacja,
a 1 jest mocno okrojony.
Podziemne przejścia dla pieszych są niebezpieczne. Może warto podzielić je na dwa krótsze
przejścia, tak żeby były one bardziej oświetlone?
Chciałbym żebyście udostępnili państwo badania ruchu w tym miejscu. Jakie jest uzasadnienie
budowy dwóch pasów do lewoskrętu?
Chciałem się odnieść do intensywności ruchu przez wiadukt. Teraz może przez pandemię on jest
mniejszy, ale ja pracuję przy Kościuszki i widzę, że w godz. 15 – 16 jest on bardzo intensywny.
Dlatego chciałbym przejść do wariantu 2 – tam zaproponowano łącznik pod wiaduktem - tutaj ten
ruch ma być intensywny, co spowoduje niebezpieczeństwo dla pieszych i rowerzystów.
Przejścia podziemne – często przy intensywnych ulewach deszczu to przejście było zalewane.
Obawiam się, że w wariancie 2 piesi nie będą mieli możliwości bezpiecznego przejścia przy ulewnych
deszczach.
Z Batorego jeżdżą karetki na sygnale , które często mają problem z przebiciem się przez wiadukt. Jak
to będzie wyglądało w obydwu wariantach?
Co z pętlą autobusową, która jest obecna? Co z integracja ruchu komunikacji miejskiej w tym
miejscu? Sugeruje uwzględnienie linii osiedlowych, które tutaj będą kończyć swój bieg.
Brakuje tutaj przejść naziemnych. Proponuje stworzenie takiego przejścia na wprost dworca jako
alternatywę.
Mam pytanie o wiatę rowerową. Sugeruje jej zwiększenie.
Powinniśmy odchodzić od przejść podziemnych, ale jeśli już je robimy, to powinny być szersze i lepiej
oświetlone.
W mieście obowiązuje zakaz jazdy Tirów, ale zauważyłem, ze sporo ich się porusza, a więc nie wiem
czy ktokolwiek to kontroluje.
Rozbudowa dróg nie usunie korków. Powinniśmy zwiększyć częstotliwość kursowania autobusów i
tramwajów, zostawić bus pas na Kościuszki, rozbudować ścieżki rowerowe – można przedłużyć ul.
Skłodowskiej i zwęzić jezdnię, żeby zrobić miejsce dla rowerów. Możemy tez rozbudować ścieżki przy
Batorego i Kościuszki i Sobieskiego (stworzy c alternatywę dla samochodów)
Plac przed dworcem powinien być bardziej reprezentacyjny: ławki, drzewa i informacja dla
korzystających z komunikacji miejskiej.
Generalnie proponuję pozostawić to skrzyżowanie takim jakie jest, ewentualnie możemy rozważyć
ul. Sobieskiego jednokierunkową i tam wybudować drogę rowerową. Natomiast osoby, które
chciałyby dostać się do Sobieskiego skręcałyby wcześniej w ul. Chrobrego.
Chciałem się dowiedzieć jak do projektu będą włączone kamienice PKP przy placu Skarbka. One
wymagają remontu. Cały czas pali się tam węglem. Chciałem się dowiedzieć jak to będzie
wkomponowane w całość projektu.
Czy my mamy realny wpływ na te projekty jako mieszkańcy? Czy głos mieszkańców będzie brany pod
uwagę?
To nie jest modernizacja i z nią nie ma nic wspólnego. W Toruniu realizujemy cały czas koncepcje
PRL-owską. Dlaczego cały czas preferuje my ruch samochodowy?
My walczymy o to, żeby to unowocześnić i zeuropeizować.
Jestem planistką transportu i zajmuję się pieszymi. Nasze podejście jest zupełnie inne – zawsze
dążymy do tego, aby drogi piesze były jak najbardziej bezpośrednie, tak aby ten ruch pieszy mógł
konkurować z innymi środkami transportu. Piesi raczej w godzinach wieczornych będą unikać tunelu.
Pieszych chroni się poprzez fizyczne ograniczanie prędkości. Tutaj nie widać abyście państwo
troszczyli się o pieszego. Ja już tutaj widzę bezpośrednie przejście przez ul. Curie-Sklodowską do
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52.

53.

dworca.
Ul. Tagrowa jest generatorem ruchu pieszego, a ludzie musza stamtąd przejść dookoła.
Chciałabym zapytać czy przeanalizujecie państwo jeszcze ruch pieszych i ich bezpieczeństwo?
Wariant 2 jest dla mnie nie do przyjęcia.
Wariant 1:
- ul. Kościuszki: wjazd z Chrobrego ślimakiem na Kościuszki przy zachowaniu kładki – należy rozważyć
pas tzw. włączeniowy z ul. Chrobrego, żeby samochody nie stały w korkach.
- ul. Sobieskiego – bez zmian, a na pewno bez lewoskrętu na wiadukt. Jeden pas z CurieSkłodowskiej wystarczy. Można tutaj rozważyć skręt w Studzienną, bo tam się mogą tworzyć korki,
- ul. Żółkiewskiego – tak jak jest, bo lewoskręt tylko spowoduje korki,
- ul. Curie-Skłodowskiej – bez lewoskrętu w Żółkiewskiego, 2 pasy na wprost są niepotrzebna, a
prawoskręt zamienić na pas włączeniowy.
- wiadukt Kościuszki – tutaj przydałby się bus pas, szczególnie dl autobusów zjeżdżających w
Skłodowskiej.
-przejście dla pieszych między dworcem Wschodnim a przystankami – można tam tez zrobić
naziemne przejście dla pieszych,
- ograniczenie parkingu przed dworcem to jest rzecz bardzo ważna – zróbmy tam miejsce dla ludzi:
drzewa, ławki.
Zapis czatu pomiędzy uczestnikami III spotkania:
[22.01 16:49]
Dzień dobry! Od strony projektowej, dodam jeszcze, że bezpieczeństwo w rejonie zostanie
zwiększone. Monitoringiem zostanie objety cały obszar parkingów, nowe tunele wraz z dojściami do
nich. Kamery ze starego tunelu zostaną zdemontowane i zastąpione nowocześniejszymi. Same
kamery zostaną tak rozmieszczone by nawzajem się "osłaniać", co powinno zredukować możliwość
kradzieży.
[22.01 16:52]
Świetnie, właśnie chodzi o naorawdę noeoczesne miasto!!! A to oznacza zielone, ekologiczne,
miasto dla ludzi.
[22.01 16:52]
ważny głos Panie …..! dziękujemy
[22.01 16:52]
absolutnie się zgadzam
[22.01 16:53]
…… (Gość) Brawo, pełna zgoda!
[22.01 16:54]
Toruń będzie stygmatyzowany. Nie dość, że stygmatyzuje nas obecność znanej postaci za węgłem, to
jeszcze będą nas wytykać palcami za takie Post-PRL-owskie rozwiązania. To jesdt źle rozumiana
nowoczesność.
[22.01 16:55]
Podane sumy to są tylko szacunkowe koszty robót budowlanych.
[22.01 16:56]
jaki będzie wkład własny? bo unia nie finansuje 100%
[22.01 16:58]
1) Czy są wykonane badania/analizy o ile wzrośnie poziom hałasu?
2) Czy będą potrzebne ekrany akustyczne?
3) Czy są analizy potencjalnego wpływu na zdrowie mieszkańców?
4) Jak wpłynie to na zanieczyszczenie powietrza?
5) Mowa jest o inwestycji, więc jaki jest wskaźnik zwrotu inwestycji?
[22.01 17:01]
Remont dworca Gare Du Nord w Paryżu
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[22.01 17:01]
https://www.miasto2077.pl/najwiekszy-paryski-dworzec-z-zielonym-dachem-i-sciezka-do-biegania/
Największy paryski dworzec z zielonym dachem i ścieżką do biegania
Każdy kto przyjeżdża szybkim pociągiem do Paryża z Londynu (linią Eurostar) lub z Brukseli (Thalys)
wysiada na stacji Gare du Nord. Nie wszyscy o tym wiedzą, ale jest to najbardziej ruchliwy dworz...
www.miasto2077.pl
[22.01 17:03]
Drodzy Państwo, pytania oraz opinie wyrażone na czacie będą spisane i potraktowane jako uwagi
ustne wyrażone podczas spotkania. Zachęcamy zatem do korzystania również z tego narzędzia
komunikacji.
[22.01 17:05]
zarówno przystanki przy Żółkiewskiego, jak i Skłodowskiej nazywają się Dworzec Wsch.!
[22.01 17:06]
podpowiedź; numerowane przystanki jak w Warszawie
[22.01 17:08]
np. Dw Wsch. 1/2 lub a/b + system informacji jaki przystanek w jakim kierunku jazdy
[22.01 17:09]
Trzeba zrobić konsultacje wśrod mieszkańców
[22.01 17:19]
Czy będzie drugi etap konsultacji?
[22.01 17:21]
Decyzji w tej sprawie jeszcze nie mamy, ale planujemy pokazanie projektów budowlanowykonaczych.
[22.01 17:21]
Dziękuję :)
[22.01 17:27]
czy jest możliwość zaprojektowania kładek dla pieszych zamiast przejść podziemnych?
[22.01 17:29]
Ani to ani to. Co z osobami niepełnosprawnymi, co z osobami z wózkami? To jest naprawdę
projektowanie z lat 70-tych. Vider Warszawa - ul Sobieksiego - tam sąkładki, z ktorych nitk nie
korzysta
[22.01 17:30]
w sumie tak, po prostu zastanawiam się jak można uniknąć tych przejść podziemnych
[22.01 17:31]
przy drugim wariancie tez jest wieksze zabetonowanie...
[22.01 17:31]
To jest tregedia
(polubienia: 1)
[22.01 17:32]
Takiej górki nie ma w okolicy nigdzie (sad)
[22.01 17:32]
przy kładkach jest dużo większa różnica wysokości
[22.01 17:33]
Ale można ją usypać, prawda? Fajny temat do przemyślenia.
[22.01 17:33]
Nowe projektowanie miast uwzględnia sposób użytkowania miejsca przez mieszkańców. Tylko
wtedy miasto żyje
[22.01 17:34]
Ale ruch miał być przeniesiony na średnicówkę, a tu zmniejszony. Trzeba WZ zrobić bardziej
atrakcyjna (plynniej działające światła) dla kierowców to pojadą tamtędy.
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[22.01 17:38]
proszę krzywić tor jazdy pojazdów a nie rowerzystów...
[22.01 17:39]
A co z projektem z skm w toruniu? Jakieś 20 late temu był fajny pomysł uruchomienia komunikacji
po torach kolejowych od Toruń kluczyki przez Toruń Główny, Toruń Miasto, Toruń Wschodni, Toruń
Północ do ulicy Józefa za szkołą ZSMEiE. Tu jest pomysł rozwoju miasta, a nie budowy betonowych
placów drogowych
(polubienia: 1)
[22.01 17:39]
A czy jakieś ekrany od strony torów są w projekcie?
[22.01 17:39]
broń Boże ekrany!
[22.01 17:39]
Proszę o przedstawienie analizy ruchu samochodowego, o której mówiłam.
[22.01 17:40]
……, od strony torów, zielone )
[22.01 17:40]
:)
[22.01 17:40]
Ponadto analiza hałasu.
[22.01 17:40] No właśnie, ludzie już się wyprowadzają z Kraszewskiego! Bo nie chcą mieszkać za
ekranami!
[22.01 17:41]
Pani …..! od strony kolei! albo głębszy wykop, żeby schować pociąg.
[22.01 17:42]
wzdłuż Sobieskiego przy torach są tylko tyły domów (ogródków) więc można ewentualnie
rozważać ekrany
[22.01 17:43]
Moim zdaniem w centrum miasta nie powinno być ekranów. Proszę zobaczyc jak wygląda
Chełmińska
[22.01 17:43]
Zieleń wycięli... Na Sobieskiego i Chrobrego się zrobiło super głośno.
[22.01 17:44]
To trzeba posadzić zieleń
[22.01 17:44]
Pani …..! Od strony torów i ogródków. Bo tu wszystko wycięte i nie wolno nic posadzić, bo kolej nie
pozwala.
[22.01 17:44]
Nie będę się akurat w tej sprawie spierać
[22.01 17:48]
Też uważam, że ekrany to zło! Tylko nie ma pomysłu na to jak zaradzić temu, co się tu dzieje.
[22.01 17:48]
Pieszych chroni się poprzez fizyczne uniemożliwienie przekraczania dozwolonej prędkości
[22.01 17:49]
np. zwężanie jezdni na wysokości przejścia i wynoszenie przejść na wysokość chodnika
(polubienia: 1)
[22.01 17:49]
dokładnie!
[22.01 17:49]
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tak!
[22.01 17:49]
nowoczesne miasta dążą do skracania dróg pieszych tak aby ten sposób poruszania się był
atrakcyjniejszy od innych
[22.01 17:50]
Pełna zgoda. Świetna wypowiedź pana …….
[22.01 17:53]
Na wiadukcie jest wąska droga pieszo-rowerowa i nie jest zbyt bezpiecznie dla pieszych
[22.01 17:53]
mam konkretne wnioski
[22.01 18:01]
Nowe drzewo nie równoważy wyciętego starego, a mam wrażenie takich przeliczników (sad)
[22.01 18:08]
Przechodzenie przez Skłodowską jest codziennością. Tak samo przez tory. Często ruch pieszych
odbywa się też wzdłuż torów tramwajowych za zakazem ruchu pieszych.
[22.01 18:10]
mozna przełączyć ekran na wariant I
[22.01 18:13]
Tak, przejścia na ulicach jednojezdniowych są bezpieczne. Dodatkowo należy zmniejszyć wymiary
pasów ruchu przed PdP.
[22.01 18:14]
Jeżeli Państwo będą czytac też te komentarze to chcialabym, żeby było jasne, że wszystkie nasze
uwagi krytyczne maja na celu tylko uczynienie Torunia naprawdę fajnym miastem. Bo Torun się do
tego naprawdę nadaje.
(polubienia: 1)
[22.01 18:15]
zdecydowanie!
[22.01 18:15]
10s
[22.01 18:16]
proszę
[22.01 18:16]
wariant 2 jest dla mnie nie do przyjęcia
[22.01 18:16]
Czytamy, zapisujemy i będziemy analizować jak wszytskie uwagi. Dziękujemy za nie bardzo (smile)
[22.01 18:16]
Bardzo proszę Państwa, aby te wszystkie uwagi trafiły na maila konsultacje@um.torun.pl, tak aby
nie zniknęły, aby był po nich ślad w papierach.
[22.01 18:16]
czerwca??
[22.01 18:16]
czy raport z konsultacji bedzie dostepny?
[22.01 18:17]
Zostaną one zawarte w raporcie z konsultacji wraz z informacją o ich rozpatrzeniu.
[22.01 18:17]
bardzo dziękuję i pozdrawiam :)
[22.01 18:17]
Tak raporty z konsultacji sa zawsze ogólnodostępne na stronie www.konsultacje.torun.pl
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[22.01 18:18]
dziekujemy

Zestawienie uwag przesłanych drogą elektroniczną

Lp.
1.

Uwagi przesłane drogą elektroniczną
1. wariant 1 wiele nie wprowadza - ruch w obrębie Pl. Skarbka jest wciąż kolizyjny. Z
zaprezentowanych wariantów sens ma tak naprawdę tylko wariant 2
2. wariant 2 zakłada wyłącznie 1 pas w relacji na wprost Kościuszki->Żółkiewskiego, co jest
nieporozumieniem, jako że cały ten ciąg drogowy od północnych granic miasta (ul. Grudziądzka) do
wschodnich (Szosa Lubicka) posiada co najmniej 2 pasy ruchu (niestety już z jednym wyłączeniem,
jakim jest lejek na końcu estakady przy nowym moście). O ile lejek się nie korkuje w obecnej chwili
(brak w bliskiej odległości sygnalizacji świetlnych+ niska przepustowość wiaduktu Kościuszki; poza tym
jest to łatwe do naprawienia), to niestety w przypadku Wiaduktu tak różowo by nie było. Powinno się
przewidzieć 2 pasy ruchu na wprost a chodnik przełożyć na kładkę, podobnie jak w wariancie 1
2. dlaczego nie zaprezentowano wariantu 3, który zakładałby podniesienie jezdni na Pl. Skarbka tak
aby uzyskać podobny układ przestrzenny jak po drugiej stronie wiaduktu? Można by wtedy zachować
prostolinijność relacji Skłodowska-Sobieskiego, tak jak po drugiej stronie jest z ul. Chrobrego. Taki
wariant był proponowany kilka lat temu przed którymiś wyborami samorządowymi. Wiadomo, że
będzie on najdroższy, niemniej wciąż powinien być brany pod uwagę. Dopiero on rozwiązuje wszystkie
problemy z wąskimi gardłami czy kolizyjno-bezkolizyjnym zamieszaniem w przebiegu ciągów pieszych i
rowerowych, jak to ma miejsce w wariancie 2 (np. relacja rowerowa od okolic Auchana do okolic
Młyna Wiedzy - tunel, potem przejście przez jezdnię, potem na wiadukt)

2.
Przysłaliście Państwo zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących budowy węzła
przesiadkowego przed Dworcem Toruń Wschodni.
Z całym szacunkiem, ale po co załączacie warianty budowy tego węzła w postaci rysunków
budowlanych? Kto to zrozumie?
Czy naprawdę nie macie prostej prezentacji tej przebudowy w dostępnych programach lub w postaci
krótkiego filmu co i w jaki sposób będzie realizowane?
Mam wrażenie że tu nie chodzi o konsultacje tylko o to żeby jak najmniej osób w tym brało udział.
A jako gospodarz tych konsultacji powinniście zadbać aby mieszkańcy mieli czytelną wiedzę o tym co
będzie konsultowane i to powinno być przekazane w przystępny sposób dla każdego.
3.

Szanowni Państwo,
w związku z tym, że prezentowane w ramach konsultacji mapy są zupełnie nieczytelne proszę o
udostępnienie mapy projektowej naniesionej na zdjęcie satelitarne w obydwu wariantach.
Na podstawie art 61 Konstytucji RP proszę o odpowiedź na pytania:
1. Ile drzew zostanie wyciętych w wariancie 1 i 2?
2. O ile zmniejszy się powierzchnia biologicznie czynna w wariancie 1 i 2?
3. Które obiekty naziemne i budynki zostaną rozebrane w ramach wariantu 1 i 2?
4. Na jakiej podstawie magistrat planuje wydać dotację UE przeznaczoną na komunikację zbiorową w
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ramach tego zadania będącego de facto przebudową układu drogowego zorientowanego na
indywidualny transport samochodowy?
5. W jaki sposób w obydwu wariantach zagwarantowano obustronną ciągłość i wysoką przepustowość
ruchu pieszego i rowerowego zarówno z ul. Kościuszki do Żółkiewskiego i wzdłuż ul. Sobieskiego
zgodnie z unijnymi standardami?
6. Czy dla prezentowanych projektów wykonano audyt dostępności dla osób z niepełnosprawnością
ruchową, wzroku i słuchu? Pozwolę sobie wyrazić opinię, że człowiek zdrów na ciele i umyśle nie jest
w stanie tego koszmaru zrozumieć, o osobach starszych i niepełnosprawnych nie wspominając.
7. Pragnę przypomnieć, że teren przed Dworcem Wschodnim, na którym ma powstać parking lub
rondo jest zarezerwowany pod teren zieleni w "Koncepcji rozwoju terenów zieleni w Toruniu", która
zgodnie z uzyskaną przeze mnie deklaracją z ust rzeczniczki prezydenta jest aktualnym i
obowiązującym dokumentem. Wobec czego obydwie koncepcje są niemożliwe do zrealizowania.
Dlaczego nie został uwzględniony w pracach projektowych?
4.

Pisze w sprawie konsultacji budowy węzła przesiadkowego przed dworcem Toruń Wschodni wraz ze
zmianą układu drogowego - w rejonie pl. Skarbka.
Wg mojej opinii wariant 1 nic nie wnosi. Wariant 2 zdecydowanie jest najbardziej sensownym
rozwiązaniem. Rozwiązanie może rozładować korek na wiadukcie i co więcej i ważniejsze wyeliminuje
bezkolizyjny przejazd z wiaduktu w lewo w ulice Curie-Skłodowskiej.
Ponadto pozwoli na (szybszy) wjazd z. ul Skłodowskiej w Żółkiewskiego czy z Żółkiewskiego w
Sobieskiego.

5.

nie mogę wziąć udziału w konsultacjach. Nie mam również zdania co do zaproponowanych rozwiązań
komunikacyjnych w okolicach DW.
Mam jednak pytanie dotyczące poniekąd tego tematu.
Czy jest planowany przystanek i uruchomienie kolejki podmiejskiej (w stylu SKM-ki) z osiedla Bielawy
do Dworzec Miasto, Dworzec Główny?
Przystanek np w okolicy ulicy Kartuskiej. Osiedle Bielawy jest słabo skomunikowane komunikacją
miejską z centrum. Rozwija się "strefa przemysłowa" w tej okolicy, kolejne tereny inwestycyjne są
wystawiane przez miasto na sprzedaż, będzie to kolejny argument za toruńską SKM-ką w tym rejonie.
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6.

Proponowane warianty są bardzo rozbudowane. Jako codziennemu użytkownikowi tego obszaru,
nasuwa się pytanie: czy przed projektem przeprowadzono badania co do frekwencji w tym obszarze?
Czy wiadomo ilu uczestników ruchu rowerowego, ilu pieszych i z jakiej grupy korzysta z tras pieszych i
rowerowych? Jaka jest frekwencja na dworcu Toruń Wschodni? Przy likwidowanych połączeniach
kolejowych ilość miejsc parkingowych należy zmniejszyć patrzac na to, że teraz parking istniejący jest
niewykorzystany w 50% nawet.
Żaden z proponowanych wariantów wg mnie nie powinien być realizowany.
Są zbyt rozbudowane, za drogie, za bardzo i niepotrzebnie niszczą tereny zieleni i kilkadziesiąt drzew.
Utwardzenie takiej powierzchni nowymi nawierzchniami nieprzepuszczalnymi to ograniczanie
absorpcji wód opadowych, a na takie straty w ekosystemów miasta nie można pozwolić.
Proszę o uwzględnienie moich uwag i pytań. Pragnę podkreślić, że rozmawiałem z wieloma moimi
sąsiadami, znajomymi i oni również podzielają moje zdanie.

7.
W związku z prowadzonymi konsultacjami społecznymi Budowy węzła przesiadkowego przed
dworcem Toruń Wschodni, chcielibyśmy wyrazić swój sprzeciw wobec obydwu proponowanych
wariantów. W proponowanych wariantach zbyt mało uwagi poświęcono zieleni, miejscom dla
rowerów. Projekty nie są przyjazne mieszkańcom, w szczególności pieszym i rowerzystom.
Otwarte betonowe przestrzenie, w szczególności latem wzmagają suszę i upał. Nowoczesna
urbanistyka uwzględnia kwestie komfortu mieszkańców i zmian klimatycznych. Jednym z wyjść
byłby parking podziemny, który mógłby być pokryty zielenią.
8.

Chciałbym wyrazić swój sprzeciw dotyczący obydwu wariantów budowy tzw. węzła
przesiadkowego.
Swoje zdanie argumentuje:
- Projekt nie ma nic wspólnego z węzłem przesiadkowym (nie spełnia założeń projektowych)
- Usuwa tereny zielone zamiast je adaptować
- Spycha i marginalizuje pieszego w ruchu komunikacyjnym
- Zrealizowany jest bez podstawowych badań środowiskowych, choćby takich jak ilość ruchu
samochodowego dotyczącego parkingów. Ich obecna ilość to zbędna megalomania.
- Projekt w żadnej mierze nie zachęca do korzystania z miejskiej komunikacji zamiast
samochodowej (rozbudowuje pasy ruchów, parkingi defacto nie wprowadzając żadnych
usprawnień MZK w Toruniu.
Ponadto mam ogromne zastrzeżenia co do sposobu przeprowadzania konsultacji. Informacja ich
dotycząca jest za każdym razem uboga, a opracowanie tematu nie przystępna dla zwykłego
obywatela miasta. Dodatkowo same konsultacje przeprowadzane są wtedy kiedy (jak sugeruje
wykonawca projektu), gdy wszystkie plany są już zaakceptowane. Jest to sytuacja nie do
zaakceptowania.

9.

Chciałbym zgłosić swoje uwagi do projektu Budowy węzła przesiadkowego przed
dworcem Toruń Wschodni.
Jestem osobą stale podróżującą pociągiem i korzystającą z Dworca Wschodniego już prawie 10
lat. Przez 10 lat korzystania z tego dworca nigdy, zarówno w godzinach dziennych, jak i późno
wieczornych, nie spotkałem się z sytuacją, by na parkingu przed dworcem nie było miejsca do
zaparkowania samochodu. Parking ten nie jest więc oblegany. W kontekście komunikacji
miejskiej, wszyskie przystanki są wystarczająco blisko: zarówno tramwajowy, jak i autobusowe.
Problemem jest raczej częśtość kursowania autobusów np. w weekendy, a nie sam węzeł
przesiadkowy.
W kontekście rozbudowy dróg pomysł zmian na skrzyżowaniu Kościuszki i Skłodowskiej jest raczej
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fanaberią, a nie innowacyjnym i zmieniającym je na lepsze. Skrzyżowanie to bardzo dobrze działa
w tej chwili, przez sygnalizację świetlną jest wystarczająco łatwe i bezpieczne, naprawdę nie
trzeba tam tak dużych zmian.
Każdy z proponowanych projektów ingeruje natomiast w tkankę miasta i w komfort
mieszkańców. A komfort mieszkańców to nie blikość dróg i ekranów akustycznych, ale bliskość
zieleni, cisza i bezpieczeństwo.
Zresztą, nie trudno zauważyć, że sam węzeł jest tutaj sprawą drugorządną, liczą się tylko interesy
osób korzystających z samochodów.
W związku z powyższym, nie można się zgodzić na żaden z zaprezentowanych projektów, a sama
inwestycja wygląda jak szukanie dziury w całym.
10.

w związku z konsultacjami budowy węzła przesiadkowego przed dworcem Toruń Wschodni w
przedstawionych wariantach brakuje przyjaznych przejść dla pieszych, w tym przede wszystkim
dla osób starszych, z niepełnosprawnościami, rodzin z wózkami i podróżnych z bagażami. W
przypadku przejść podziemnych, najlepiej byłoby z nich zrezygnować ze względu na ww. grupy,
jak i z uwagi na poczucie bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców. Warto rozważyć też
zapewnienie większej ilości ławek, a także zieleni, głównie drzew, które umożliwiałyby
odpoczynek w upalne dni przyjezdnym i mieszkańcom, a także ograniczałyby zanieczyszczenie
powietrza związane z nasilonym ruchem drogowym w tym miejscu. Dobrym pomysłem byłaby też
instalacja hotspotu i miejsc umożliwiających naładowanie baterii w telefonie/laptopie.
Pozwoliłoby to podkreślić wizerunek Torunia jako miasta przyjaznego i otwartego dla turystów,
potencjalnych inwestorów i mieszkańców.

11.

Jako mieszkaniec Torunia, przedsiębiorca płacący podatki wyrażam sprzeciw wobec
przedstawionych 2 wariantów przebudowy okolic dworca Toruń Wschodni.
Uzasadnienie:
/ planowanie rozbudowy dróg samochodowych, kiedy miasto potrzebuje rozwoju w odwrotnym
kierunku, redukcja ruchu samochodowego
/ planowanie wycięcia kolejnych drzew, planowane nasadzenia młodych drzew, które mogą
realnie schładzać lokalny mikroklimat dopiero za kilkadziesiąt lat
/ nonsensowne usytuowanie węzła przesiadkowe w oddaleniu od Dworca
/ obszerne plany terenu utwardzonego beton/bruk/asfalt

12.

Dziękując za możliwość uczestniczenia we wczorajszych konsultacjach chciałabym na gorąco
przekazać kilka uwag i uzasadniających te uwagi tekstów. Uzasadniają one też mój (a także
pozostałych osób biorących udział w konsultacjach) bardzo krytyczny stosunek do proponowanej
inwestycji.
Otóż w Polsce mamy do czynienia z rodzącą się w bólach ale jednak rodzącą się zmianą sposobu
myślenia o miastach. Z miasta modernistycznego, które imponowało nam w czasach PRL, kiedy
to dzielnice miast przecinały szerokie arterie, po których mknęły samochody, a ludzie zostali
sprowadzeni do podziemi albo wprowadzeni na kładki naziemne (mamy tego dość w Warszawie),
przechodzimy wreszcie do miasta podporządkowanego ludziom, zielonej ekologii i trosce o
ciągłość ducha miasta, a nie miasta podporządkowanego samochodom. Niestety raz zniszczone
miasto, przecięte estakadami, z wyburzonymi starymi budynkami, nie da się już naprawić. I
dlatego tak usilnie walczymy o to, żeby zatrzymać ten szaleńczy ruch ku pseudonowoczesności.
Po prostu tak się już w Europie nie buduje i nie na takie inwestycje Unia Europejska daje
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pieniądze.
Uczę moich studentów od wielu lat zasad tej "nowej urbanistyki" - mówimy o planowaniu miast z
myślą o poruszającym się pieszo, rowerem lub komunikacją publiczną mieszkańcu tego miasta i o
jego potrzebach. O jego roli we współkształtowaniu miejsca do życia. Mówimy o osobach
niepełnosprawnych i ich prawie (też!) do korzystania z miasta. O wartości poczucia ciągłości
miejsca dla związku emocjonalnego z miejscem. Studenci czytają prace Jana Gehla, Christophera
Alexandra, ich obowiązkową lekturą będzie książka Charlesa Montgomery'ego "Miasto
szczęśliwe", będą się zapoznawać z dobrymi praktykami w tym zakresie, również
wprowadzanymi w polskich miastach. Moim marzeniem jest, żeby Toruń, miasto ich studiów, a
także miasto mojego dzieciństwa, stał się pokazowym miastem tak właśnie rozumianej
nowoczesności, a nie anty-przykładem. Projektowane zmiany zniszczą bowiem Toruń i jego
specyfikę. Bo Toruń to nie jest tylko turystyczna wypucowana Starówka! Toruń to miasto prawie
200 tysięcy ludzi, którzy mieszkają w swoich dzielnicach - i ducha tych dzielnic trzeba za wszelka
cenę podtrzymywać. Oczywiście Toruń wymaga modernizacji i wiele zabiegów modernizacyjnych
(np. obecna przebudowa mostu) zasługuje na bardzo pozytywną ocenę. Niestety wiele innych
zmian przeprowadzonych w Toruniu już zniszczyło toruńskiego genius loci, pozostawiło
wyjałowioną pustynię - typowe nie-miejsca, których funkcja jest wyłącznie komunikacyjna. I ten
proces trzeba zatrzymać.
Załączam kilka tekstów, a także link (pewnie jeden z wielu) pokazujący na czym polega (dokonana
już w Europie) zmiana sposobu myślenia o miastach.
https://www.morizon.pl/blog/nowy-urbanizm-jak-ksztaltuje-wspolczesne-miasta

13.

Zapoznałem się z przedstawionymi przez Państwa, na stronie internetowej konsultacji,
wariantami budowy "węzła przesiadkowego" w okolicy dworca Toruń Wschodni w związku z
czym chciałbym przedstawić swoje uwagi.
Po pierwsze, chciałbym zaznaczyć, że absolutnie niedopuszczalnym jest niedostosowanie
przedstawianych w procesie konsultacji planów do poziomu wiedzy przeciętnego Torunianina.
Wymaganie od uczestnika konsultacji umiejętności przeczytania i zrozumienia planów
geodezyjno-budowlanych, a więc bardzo specjalistycznych, inżynieryjnych!, jest całkowicie
naganne i nie na miejscu. Z pewnością wiele osób przez brak umiejętności przeczytania tych
fachowych planów zrezygnowało z wzięcia udziału w konsultacjach.
Po drugie, w zaproponowanych planach mowa jest o "węźle przesiadkowym", tymczasem
założenia obu projektów przypominają bardziej budowę, owszem węzła, ale nie przesiadkowego,
tylko drogowego. Jak wskazuje na przykład dr inż. Jeremi Rychlewski z Politechniki Poznańskiej właściwie zaprojektowany punkt przesiadkowy: 1) pozwala na zmianę środka transportu w
ramach jednego peronu (optymalny przypadek), 2) zakłada minimalizację pokonywanej
wysokości, 3) zakłada minimalizację pokonywanego dystansu w ramach węzła, 4) wyposażony
jest w dobrą informację pasażerską, 5) wyposażony jest w komfortowe miejsce oczekiwania, 6)
wyposażony jest w usługi powiązane z funkcją transportową i nie tylko. Przedstawione plany nie
spełniają punktu pierwszego, drugiego, trzeciego oraz szóstego. W związku z powyższym nie
może być mowy o żadnym węźle przesiadkowym. Planowany węzeł będzie niefunkcjonalny.
Po trzecie, w projektach, które mają być podobno częścią programu BiTCity III, zupełnie nie
uwzględnia się komunikacji miejskiej, pieszych i rowerów. Brak jest buspasów, brak
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zintegrowanych, zlokalizowanych blisko siebie przystanków, za to jest poszerzenie jezdni,
dodatkowe pasy ruchu, kilkadziesiąt miejsc parkingowych, zepchnięcie ruchu pieszego do przejść
podziemnych - wszystko to dla samochodów. Liczba stojaków na rowery w obu projektach jest
zdecydowanie niewystarczająca - jeśli ma to być węzeł przesiadkowy, to 30 stojaków nie
wystarczy. Powinno być ich więcej.
Po czwarte. Nieakceptowalne jest dla mnie tworzenie 3 kolejnych przejść podziemnych. W
spotkaniu pieszy-samochód to samochód jest tym, który zabija; który stanowi zagrożenie. To od
samochodu zależy czy pieszy przeżyje. W spotkaniu pieszy-samochód kierowcom najczęściej nic
się nie dzieje, dla pieszego takie spotkanie kończy się tragicznie. Właśnie dlatego należy pieszych
na przejściach dla pieszych chronić, ale nie poprzez rozwiązania, które obniżają komfort
poruszania się i wydłużają trasę podróży, nie przez rozwiązania uciążliwe dla osób starszych,
rodziców z wózkami czy osobami z niepełnosprawnościami, ale poprzez zminimalizowanie ryzyka
potrącenia, poprzez wymuszenie egzekwowania pierwszeństwa na przejściach dla pieszych,
poprzez egzekwowanie jazdy z bezpieczną, dozwoloną prędkością. Tunele dla pieszych znacznie
obniżają komfort poruszania się i wydłużają trasę konieczną do pokonania, aby przejść na drugą
stronę ulicy. Ponadto, przez tunele trudniej jeździ się rowerami, jeśli trzeba z nich zsiąść i
przeprowadzić po schodach w dół, a następnie w górę. Dodatkowo, tunele bywają niebezpieczne
przez co wiele osób może czuć się niepewnie, przechodząc przez nie np. nocą. Kamery
monitoringu miejskiego, jak wiadomo, nie powstrzymują przestępców przed popełnianiem
przestępstw. Przejścia dla pieszych powinny być zlokalizowane na poziomie "0" i posiadać
doskonałe oświetlenie i oznakowanie. Można by te przejścia nieznacznie podnieść tak, aby były
one wysepkami wymuszającymi na kierowcach zwolnienie. Można by również zastosować
rozwiązanie polegające na trójwymiarowej zebrze dającej iluzję wysepki, również wymuszającej
zwolnienie. Problemem tamtego rejonu są długie, proste drogi i wysoka dozwolona prędkość.
Ograniczenie prędkości w okolicy przejść dla pieszych powinno wynosić do 40 km/h.
Przejścia podziemne powinny być absolutną ostatecznością. Jeśli są one smutną koniecznością,
powinny być wyposażone w działające windy tak, aby osoby z niepełnosprawnościami, osoby
starsze oraz rodzice z wózkami mogli się nimi poruszać. Powinny być również dobrze oznakowane
w taki sposób, żeby osoba przechodząca przejściem podziemnym wiedziała dokąd idzie. Przejścia
powinny być również bardzo jasno oświetlone i często monitorowane przez patrole straży
miejskiej. W innym wypadku będą tylko kolejną uciążliwością i zachętą do przesiadki na
samochód.
Po piąte. Planowane nasadzenia rekompensujące wycinki są zdecydowanie za skromne. Należy
zwiększyć ilość nasadzeń rekompensujących. Ponadto, nasadzenia powinny zostać wykonane
przede wszystkim w mieście, a nie na obrzeżach miasta, ponieważ to w mieście brakuje cienia,
zieleni i wody. Proponowane projekty zamienią okolice dworca Toruń Wschodni w betonowoasfaltową pustynię. Całkowicie nieodpowiedzialnym jest pozbawianie tak olbrzymiego terenu
zieleni - drzew i krzewów. Trzeba bezwzględnie poprawić projekt w zakresie zagospodarowania
tego terenu zielenią. Teren wokół dworca powinien zostać zazieleniony i stać się przyjazny
pasażerom korzystającym z dworca i planowanego węzła. Ruch parkingowy wokół dworca nie
jest duży, a z pewnością nie dość duży, by wymagał kolejnych miejsc parkingowych.
Po szóste. Przed poprawieniem projektów zgodnie z uwagami mieszkańców, należy wykonać
badania natężenia ruchu na terenach, których dotyczy inwestycja oraz wpływu wycinek na
retencję wody i przedstawić plan przesiedleń mieszkańców, których kamienice zostaną
wyburzone.
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W związku z powyższym kategorycznie nie zgadzam się na żaden z zaproponowanych
wariantów. Uważam, że obie koncepcje są pełne wad i są nieprzemyślane. Nie wykonano wielu
niezbędnych analiz, ruch samochodowy w obu koncepcjach wydaje się priorytetem, a ruch
pieszy, rowerowy i komunikacja miejska są marginalizowane. W obu projektach przewiduje się
rozbudowę infrastruktury drogowej przy jednoczesnym zepchnięciu pieszych do przejść
podziemnych. Ponadto, niewłaściwie zaprojektowany został "węzeł przesiadkowy" - w obecnym
kształcie nie będzie prawidłowo spełniał swojej funkcji.
14.

Napisałam już wcześniej swoje uwagi pragnę jeszcze kilka zdań dodać i dolaczam zdjęcia jaki jest
widok w okresie grzewczym.
Byłam obecna na spotkaniu22 stycznia i słyszałam wiele obaw dotyczących przebudowy. Wazna
kwestię poruszyła pani prof.Maria Lewicka a mianowicie dlaczego na spotkaniu zabrakło
zwykłych ludzi mieszkańców tych budynków ,których przebudowa dotyczy? Mieszkam w budynku
przy Plac Skarbka i w piątek usłyszałam ,że miasto nie ma nas w projekcie, odgrodzono nas na
mapkach liniami i problem przestał istnieć? Drodzy Państwo otwórz my jesteśmy w samym
centrum tej przebudowy ja rozumie ,że budynki są kolejowe ale czy grunty nie są miasta?od 10lat
staramy się o wykup mieszkań kolej 80%swoich nieruchomości sprzedala a z nami jest problem
nieuregulowanych gruntów od roku nie mamy odpowiedzi z kolei czy w sprawie tych gruntów
prowadzi jakieś rozmowy z miastem?
Była również kwestia bezpieczeństwa w przejściach podziemnych ,obawy przed bezdomnymi
otwórz z bezdomnymi to my mieszkańcy kamienicy mamy problem musimy sami co wieczór
sprawdzać klatki schodowe i zamykać na klucz drzwi wejściowe,kamienica nr.1jest całkowicie
zdewastowana,puste lokale rozgrabione z rur i wszystkiego co miało jakąś wartość na skupie
domofony dla nas to nieosiągalny wynalazek.
Zastanawiam się jak można w centrum tak dużego projektu,projektu który jest miasta i kolei
zupełnie nas zignorować?Dlaczego nikt z projektantów i osób które podpisują te projekty nie
wejdzie na nasze podwórko na klatkę schodową nie stanie chociażby na przystanku i nie popatrzy
jak te budynki wyglądają?.....poprostu odgradza nas się linia na mapie...kolej nam nie odpisuje i
nie remontuje,miasto nie ma nas w projekcie czy jest ktoś kto jest w stanie zająć się
uregulowaniem gruntów i remontem?

15.

Chciałbym przekazać swoją opinię dot. planów przebudowy węzła.
Wg mnie na pewno trzeba zrealizować Wariant Nr 2. Takie kompleksowe rozwiązanie zapewni
udrożnienie całego skrzyżowania, na którym często są duże korki (obecnie mniejsze, wiadomo:
pandemia), ale patrząc przyszłościowo jest to bardzo dobre rozwiązanie. Poza tym ronda są
ideale, jeżeli chodzi o płynność jazdy i ruchu drogowego, o czym każdy powinien być już
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przekonany. Nie wspominając już nawet o bezpieczeństwie - dzięki tym dwóm rondom unikamy
miejsca "spotkania" aut jadących w przeciwnych kierunkach na środku skrzyżowania, a wiadomo,
że właśnie w tym miejscu dochodzi do największej ilości stłuczek/wypadków. Jeżeli już
przeprowadzać taką inwestycję na jednym z największym skrzyżowań w mieście, to na pewno w
tym szerszym wariancie.

16.
Piszę do Państwa w sprawie rozwiązań technicznych dla węzła przesiadkowego przed Dworcem
Toruń Wschodni.
Obie zaprezentowane opcje przewidują dużą ilość miejsca na rozwiązania infrastrukturalne,
aczkolwiek mam wrażenie, że w ramach konsultacji należałoby bardziej podbudować wybór w
większej skali dzielnicy, aniżeli koncentrować się jedynie na miejscowym rozwiązaniu na danym
skrzyżowaniu.
Studia mobilności i studia intensywności przepływu ruchu samochodowego nie zostały
zaprezentowane na stronie internetowej konsultacji. Czy ilości przepływu samochodów,
autobusów, pieszych zostały zmierzone? Czy dane zostaną upublicznione?
Zaprezentowane warianty przewidują poszerzenie ulicy Sobieskiego, przejęcie terenów zielonych
dla infrastruktury, ale nie przewidują poprawienia przestrzeni publicznej tego skrzyżowania. Z
perspektywy przechodnia bariera wysokości od strony ulicy Targowej zostaje tylko powiększona,
co nie poprawi jakości przestrzennej skrzyżowania.
W bardziej interesującym wariancie nr 1, ze strony ulicy Sobieskiego przewiduje duże
rozbudowanie ulicy Chrobrego aby zaadaptować nowe pasy do skrętu w prawo. Czy ewentualne
rozwiązania ulicy jednokierunkowej (ze stworzeniem jednokierunkowej pętli z ulicą Chrobrego)
zostało zbadane? Ze strony przepływu samochodów rondo na Placu Pokoju Toruńskiego daje
potencjał, żeby komfortowo rozdzielać ruch uliczny. Jeżeli chodzi o rozwiązania dla ruchu
autobusowego istniejące kładki ponad torami pozwalają połączyć oba kierunki dla pieszych. Z
doświadczenia wiem, że na obu ulicach przepływ samochodów jest bardzo dobry i zwiększenie go
nie stanowiłoby dużego problemu. Można założyć, że uproszczenie ruchu na ruch jednostronny
ułatwi przepływ samochodowy na skrzyżowaniach, które są obecnie problematyczne i sprawi że
staną się one bezpieczniejsze.
Zaoszczędzona przestrzeń przy tych węzłach zagwarantowalaby więcej miejsca dla rozwiązań dla
przechodniów i rowerzystów, a także pozwoliłaby zachować i uwidocznić lokalne elementy
architektoniczne, które tworzą historyczny charakter Jakubskiego przedmieścia.

17.

Oba projekty nie mają nic wspólnego z budową jakiegokolwiek węzła przesiadkowego. Jak zwykle
w Toruniu auto i jego pan/i są najważniejsi. Proszę w końcu zacząć myśleć o pieszych, pieszych z
dziećmi, osobach niepelnosprawnych, rowerzystach. Nie chcemy chodzić tunelami, czy kładkami,
nadrabiać pół kilometra by przejść przez skrzyżowanie i stać na betonowym przystanku bez
odrobiny cienia.
Proszę pomyśleć o tym czym będziemy oddychać za rok, dwa lub dziesięć lat.
Może wyślijcie planistów na wycieczki do Holandii, Danii, Niemiec. Nie mamy tam miast
partnerskich? Niech zobaczą jak to się robi. Jak na razie jest betonoza, autohoza i megalomania
Zaleskiego.
Otwórzcie się w końcu na myślenie z XXI wieku. Jak przesadzić ludzi z ich aut do komunikacji
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zbiorowej, jak zachęcić do jazdy na rowerze...? Innym się udaje. Know how jest. Trzeba je tylko
zastosować.
18.

W nawiązaniu do rozmowy sprzed chwili, proszę raz jeszcze o zamieszczenie na stronie
internetowej choćby cząstkowego raportu/podsumowania z konsultacji dot. okolicy Dworca
Wschodniego, które odbyły się w ubiegły piątek. Byłoby to bardzo pomocne w przygotowaniu
merytorycznych uwag do tych konsultacji, które chciałbym przesłać mailem przed upływem
obecnie obowiązującego terminu, tj. w najbliższy piątek, 29 stycznia.
Prosiłem podczas spotkania o garść informacji, m.in. od dyr. Piotrowicza i dyr. Kowallka, w
kwestiach, które pokrótce przedstawiam poniżej. Bardzo proszę o uwzględnienie tej prośby,
myślę, że to mogłoby bardzo pomóc mieszkańcom, którzy chcieliby wyrazić swoje zdanie w tej
sprawie.
1) Dane: diagnozy i badania poprzedzające projekt przebudowy, specyfikacja zamówienia
przedłożona do biura projektowego, dane dot. obecnego natężenia ruchu samochodowego w
tym obszarze i przewidywanych zmian po planowanej przebudowie (szczególnie w odniesieniu do
zamierzonej poprawy bezpieczeństwa ruchu i przepustowości skrzyżowania), badania dot. ruchu
pasażerów PKP i MZK w tym węźle komunikacyjnym, a także dotyczące wykorzystania miejsc
parkingowych.
2) Zieleń: inwentaryzacja drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki lub przesadzenia,
ewentualne ekspertyzy dendrologiczne, plan nasadzeń zastępczych.
3) Wyburzenia: informacja o prowadzonych indywidualnie konsultacjach z
mieszkańcami/użytkownikami budynków przeznaczonych do wyburzenia i dalszych działań
miasta z zakresu opieki społecznej względem tamtejszych mieszkańców, a także odnośnie
ochrony obiektów zabytkowych.
Będę bardzo wdzięczny na pomoc i mocno liczę na to, że uda się Państwu zamieścić możliwie
dużo informacji na stronie internetowej w terminie, który umożliwi mieszkańcom przygotowanie
rzetelnych odpowiedzi na kwestie objęte tymi konsultacjami.

19.

Po ledwie zerknięciu na obie propozycję remontów, nasuwa się mi myśl: czy "projektanci" w
ogóle mają na uwadze dobro mieszkańców tego miasta czy przyświecają im jakieś inne bliżej
nieokreślone cele? Jeśli tak to jakie?
Czy takie same, które doprowadziły do tragicznego ogołocenia z zieleni, wstawienia w obszarze
starówki ekranów i wybetonowania wszystkiego jak leci? Mieszkam tu i uważam ten remont za
okaleczenie tej części miasta. Można to było zrobić lepiej.
Nie zgadzam się na oba warianty. Od Władz miasta oczekuję projektu, który będzie wpisany w
najnowsze trendy i kierunki rozwoju miasta, w szczególności dbania o zieleń, zdrowie i komfort
codziennego życia mieszkańców. Nie jestem ekoterrorystka, uważam tylko że w obliczu
możliwości jakie istnieją można połączyć wiele potrzeb. Są przykłady z innych krajów które to
potwierdzają. Zapewne projektanci je znają, w końcu są specjalistami w swojej dziedzinie.
pytanie dlaczego nie wprowadzają ich w naszym mieście?
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20.

Poniżej chciałabym przekazać swoje uwagi dotyczące zaproponowanych przez Państwa
wariantów przebudowy okolic toruńskiego dworca wschodniego.
Posiadam prawo jazdy już od wielu lat. Dość często też przejeżdżam w rejonie dworca. Jedno
wiem na pewno - nigdy, ale to nigdy poszerzanie jezdni i budowa nowych dróg, na dłuższą metę,
nie pomoże. Czy przy moście im. gen. Zawackiej jest luźno? Nie - wjazd na most i zjazd z niego to
koszmar, co z tego, że przez most jedzie się dobrze, skoro w godzinach szczytu nie da się na niego
normalnie wjechać?! Niejedną "modernizację" już przeżyłam, ale prawo Lewisa Mogridge'a jest
bezlitosne. Zawsze, ale to zawsze tworzenie miejskich autostrad kończy się w końcu zatorem.
Próbujecie Państwo dążyć do niemożliwego - do zaspokojenia potrzeb ruchu samochodowego.
Szanowni Państwo! Przenigdy nie starczy miejsca, tym bardziej w Toruniu, na odpowiednią ilość
parkingów i dróg. Lepiej rozwijać komunikację miejską, infrastrukturę rowerową i pieszą - jest to
o wiele bardziej opłacalne i korzystne.
Faktycznie w Państwa propozycjach jest mowa o komunikacji miejskiej - ma powstać węzeł
przesiadkowy. Jednakże z tego, co udało mi się zrozumieć z udostępnionych przez Państwa
specjalistycznych planów (to skandal, że plany nie zostały przystosowane pod odbiorców),
powstać ma "węzeł". Tylko, że według mnie nie ma tutaj mowy o żadnym węźle przesiadkowym.
O węźle drogowym, owszem, bo inwestycje w układ drogowy to główna myśl wyłaniająca się z
tych projektów, ale na pewno nie przesiadkowym. Co to za przesiadka, na którą trzeba, za
przeproszeniem, tyle "drałować"? Gdzie bliskość przystanków? Które linie będą przejeżdżać przez
ten "węzeł"? Czy jeździ tam obecnie aż tyle linii autobusowych, żeby nazywać to "węzłem"?
Kolejną kwestią są nieakceptowalne dla mnie wycinki. Czy chcą Państwo, żeby piękny, odnowiony
dworzec wschodni stał jak taki "klocek" po środku betonowo-asfaltowej pustyni? Dlaczego
parkingi są ważniejsze niż walory estetyczne tej dość reprezentacyjnej części miasta? Dlaczego
nie można zagospodarować terenów przed dworcem "na zielono"? Co roku dotykają nas susze co więc z retencją wody w tym miejscu? A cień? Szklane wiaty nie ochronią przed udarem i nie
obniżą temperatury o 10 stopni Celsjusza tak, jak robią to drzewa.

21.

W związku z powyższym zmuszona jestem !odrzucić wszystkie zaproponowane warianty!, gdyż
skupiają się one przede wszystkim na zaspokojeniu potrzeb samochodów, pomijając zupełnie
potrzeby komunikacji miejskiej, rowerzystów i pieszych (których planuje się wepchnąć do przejść
podziemnych), planowany węzeł przesiadkowy jest niefunkcjonalny, wycinki drzew
nieodpowiedzialne (mamy globalne ocieplenie! 50 dorosłych drzew to nie to samo, co 50 świeżo
zasadzonych!) i wbrew temu, co mówi współczesna nauka, ściąga ruch samochodowy do miasta,
co przede wszystkim obniży komfort życia jego mieszkańców.
Chciałbym wziąć udział w konsultacjach i napisać swoje uwagi odnośnie do obu wariantów
przebudowy okolic dworca wschodniego.
Na początku chciałbym napisać, że materiały udostępnione na stronie konsultacji były dla mnie
niezwykle trudne do przeczytania. Następnym razem bardzo proszę wziąć pod uwagę, że w
Toruniu nie mieszkają sami inżynierowie. Materiały trzeba dostosowywać do odbiorcy!
Jako mieszkaniec Torunia, osoba codziennie poruszająca się właśnie w rejonie planowanej
inwestycji, nie zgadzam się na rozdzielenie ruchu pieszego od samochodowego poprzez
wybudowanie nowych przejść podziemnych, gdyż rozwiązanie to urąga zwykłym Torunianom i
Toruniankom. Zepchnięcie pieszych do podziemi dla ułatwienia przejazdu samochodów jest
skandalicznym zrzucaniem odpowiedzialności za niewydolność komunikacyjną okolic dworca na
pieszych. Przejście na drugą stronę ulicy stanie się uciążliwe, zwłaszcza dla osób z
niepełnosprawnością ruchową i osób starszych, dla których pokonanie nawet paru schodków
może być dużą trudnością (czy ktoś w ogóle myśli o tych osobach?). Dodatkowo czas przejścia na
drugą stronę ulegnie wydłużeniu podobnie, jak odległość, którą trzeba będzie pokonać, chcąc
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przejść przez ulicę. Jestem stanowczo na "nie" jeśli chodzi o jakiekolwiek nowe przejścia
podziemne.
Podobnie rozczarowała mnie propozycja całkowitego unicestwienia zieleni po to, aby
wybudować parkingi. Szanowni Państwo! Mamy globalne ocieplenie, co roku całą Polskę dotyka
żar i susze. Usuwanie zieleni z miejsc, w których i tak nie jest ona jakość imponująco liczna (choć
niesamowicie cenna!), jest skrajnie nieodpowiedzialnym działaniem, tym bardziej biorąc pod
uwagę panującą sytuację klimatyczną. Czy nie dałoby się zazielenić przestrzeni wokół dworca? Tu
również przekazuję moje stanowcze "nie" dla tej propozycji.
Mój sprzeciw wzbudza także pomysł wyburzenia 5 starych kamienic. Szanowni Państwo, cóż to za
pomysł?! Jak można niszczyć dziedzictwo Torunia, piękny kawałek historii w imię nowych dróg?
Nie ma na to mojej zgody!
Ostatnią uwagą, jaką chciałbym się z Państwem podzielić, jest uwaga dotycząca rozbudowy
infrastruktury drogowej. Ten projekt nie ma nic wspólnego z komunikacją miejską (a rzekomo
jest to projekt BiTCity III). Na Zachodzie twierdzenie Lewisa Mogridge'a jest powszechnie znane.
Poszerzanie dróg i budowanie nowych naprawdę nie daje nic poza chwilowym rozluźnieniem na
ulicy. Czy most. im. gen. Zawackiej zlikwidował zatory drogowe na moście Piłsudskiego? Czy
dzięki mostowi gen. Zawackiej w Toruniu jest mniej zatorów? Wystarczy popatrzeć na okolice
nowego mostu - w godzinach szczytu, coś okropnego!

22.

Szanowni Państwo! W związku z powyższym, powtarzam, że nie zgadzam się na żaden z
wariantów przedstawionych przez Państwa, ponieważ oba warianty są nieefektywne.
Zdecydowanie za mało w nich innowacyjności, nowoczesności, zieleni, myślenia o pieszych, a za
dużo urbanistyki lat 60. - Państwa propozycja przypomina autostradę w środku miasta. Świat
poszedł do przodu. To, co było 60 lat temu, zostawmy za sobą. Czas na XXI wiek!
W ramach konsultacji chciałabym przekazać kilka uwag dotyczących zaproponowanych przez
Państwa wariantów przebudowy okolic dworca Toruń Wschodni.
Przede wszystkim, niesamowicie karygodne jest udostępnianie specjalistycznych planów
inżynieryjnych i oczekiwanie, że przeciętny Kowalski/przeciętna Kowalska zdoła je dokładnie
przeczytać i zanalizować. Zrozumienie takich planów wymaga specjalistycznej wiedzy, której, i
dam za to głowę, większość potencjalnych uczestników konsultacji nie posiada. Bardzo źle to
rzutuje na ogólną przejrzystość i uczciwość przebiegu konsultacji.
Pierwszym, co się rzuca w oczy w zaproponowanych projektach, są oczywiście nowe przejścia
podziemne. Pomijając wątpliwe walory estetyczne przejść podziemnych, pragnę wyrazić obawę o
poziom bezpieczeństwa zarówno w przejściach, jak i ich okolicach. Przejścia podziemne,
zwłaszcza nocą, nikomu nie kojarzą się z bezpieczeństwem i pewnością - nie bez przyczyny! Poza
tym martwi mnie kwestia dostosowania nowych przejść podziemnych pod potrzeby osób z
niepełnosprawnością, starszych i rodziców z wózkami z małymi dziećmi. Dla osób z ograniczoną
możliwością poruszania się (a takich w Toruniu nie brakuje!) nawet 3 schodki to może być
olbrzymi wysiłek i przeszkoda do pokonania. Dodatkowo, o ile przecież wydłuży się czas przejścia
z jednej strony ulicy na drugą? Dlaczego moim, pieszej, kosztem poprawiana jest przepustowość
w mieście? Dlaczego samochody i przepustowość są ważniejsze niż potrzeby osób starszych?
Przejścia podziemne powinny powstawać tylko, jeśli nie daje się znaleźć innego rozwiązania.
Moim zdaniem nie mamy do czynienia z taką sytuacją i przejścia są zbędne. Należy tak
zaplanować przebudowę, aby nie było konieczności budowania przejść podziemnych.
Bezpieczeństwo - tak - ale nie kosztem pieszych, nie kosztem rowerzystów, nie kosztem rodziców
z dziećmi. W tamtym rejonie problemem są proste drogi, po których kierowcy mkną jak po torze
wyścigowym. Zamiast tuszować problem przekraczania prędkości i spychać pieszych do podziemi,
trzeba zacząć wymuszać przestrzeganie dozwolonej prędkości! To jest zadanie dla miejskich
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inżynierów. Bardzo łatwo pójść tak sobie na łatwiznę... Nie ma na to mojej zgody. Żadnych przejść
podziemnych!
Po drugie. Nieakceptowalne są wycinki drzew w tamtym miejscu tylko po to, by postawić jakiś
niepotrzebny parking. W tej okolicy i tak nie jest już zbyt zielono, dlatego każde drzewo jest
cenne, jeśli nie chcemy kolejnej miejskiej pustyni. Nie mówię już o samym układzie drogowym,
ale chociaż o terenie ściśle przy dworcu. Tam powinno się zazielenić! To powinna być zielona
wyspa, azyl oddzielający ludzi od hałaśliwej i ruchliwej ulicy! Innymi słowy: nie zgadzam się na
wycinki, proponuję uczynić z okolicy dworca Wschodniego teren zielony.
Kolejną sprawą jest tzw. "węzeł przesiadkowy", który niestety nie jest węzłem przesiadkowym.
To, że przystanek znajdzie się nieco bliżej dworca węzła z niego nie uczyni, niestety. Aby węzeł
spełniał swoją rolę, był funkcjonalny, trzeba zrobić jeden przystanek autobusowo-tramwajowy,
ale nie taki, jak na Alejach Solidarności i pl. Rapackiego, gdyż te projekty są zdecydowanie
nieudane. Wspólny przystanek musi być przestrzenny!
Po czwarte. Pomysł z poszerzaniem dróg i budowaniem kolejnych pasów ruchu jest całkowicie
nieprzemyślany. Czy słyszeliście Państwo o twierdzeniu Lewisa-Mogridge’a? Mówi ono, że
"poszerzanie dróg w miastach nie prowadzi do mniejszego na nich zatłoczenia, ponieważ liczba
samochodów korzystających z takiej drogi powiększa się tak, aby wypełnić dostępną przestrzeń".
Według tego twierdzenia proponowane zmiany po czasie nasilą tylko problem korków i efekt
chwilowej ulgi na drogach minie tak szybko, jak minął efekt ulgi po otwarciu mostu im. gen.
Zawackiej. To, co Państwo robicie, to nic innego jak pobudzanie transportu samochodowego do
rozwoju. Państwa działania zniechęcają do podróżowania komunikacją miejską, rowerem,
nogami, a zachęcają do podróżowania samochodem.
W związku z powyższym, chcę powiedzieć, że absolutnie, całkowicie i bezwzględnie nie zgadzam
się na żaden z zaproponowanych wariantów przebudowy okolicy dworca Toruń Wschodni,
ponieważ projekt, który z założenia ma promować komunikację miejską (w końcu nazywa się
BiTCity III), promuje nie komunikację miejską, a samochodową, spycha pieszych do podziemi,
skupiając się na ofiarach problemu, a nie jego źródle oraz przewiduje zdecydowanie za duże
wycinki i za małe rekompensaty, co może spotęgować letnią suszę w Toruniu.
23.

Zdecydowanie sprzeciwiam się inwestycjom w postaci kolejnego „węzła przesiadkowego” oraz
budowom dróg autostradadowych przez miasto.
Trzeba sobie zdać sprawę, że :
-Toruń to zaledwie 200 tys. miasto bez perspektyw demograficznych i gospodarczych,
- posiada unikalną, zabytkową zabudowę,
-zieleń miejską , którą zakładano ok. 100 lat temu i która wymaga szczególnej dbałości oraz
umiejętnej , stopniowej wymiany,
- nie można ” zaspokajać” potrzeb lobby samochodowego kosztem innych rozwiązań
komunikacyjnych
Ci co optują za takimi rozwiązaniami w postaci kolejnych węzłów przesiadkowych i autostrad nie
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zdają sobie sprawy, że takie szaleńcze pomysły nie są potrzebne obywatelom m.Torunia.
Węzeł przesiadkowy na pl.Rapackiego jest klasycznym przykładem zniszczenia „pierwszego
wejrzenia” na nasze miasto po zjeździe z mostu.
Wycinanie drzew w Toruniu to po prostu barbarzyństwo !!!!!.

24.

Zapoznalem sie z zaprezentowanymi projektami budowy i przebudowy węzła. Generalnie bardzo
dobrze, że Miasto ma plany przebudowy w tym miejscu. Nowoczesny wezel przesiadkowy przy
dworcu kolejowym to dobry pomysl. Nie podoba mi sie jednak dokladanie pasow i poszerzanie
ulic, nie powinnismy robic znow "autostrady" w miescie, to miejsce jest bardzo blisko centrum,
wiec ruch powinnien byc bardziej "uspokojony", ale jednoczesnie plynny, bo natezenie ruchu jest
duze i pewnie bedzie jeszcze wieksze, dlatego osobiscie wybralbym rozwiazanie Nr 2. Ronda sa
nowoczesniejsze, bo uspokaja ruch, ale go nie tłumia. Wg mnie, rond powinno byc generalnie jak
najwiecej w miescie.
Poza tym, w tym wariancie dochodzi nam duza ilosc sciezek rowerowych, co oceniam na plus.
Dodatkowo, budujac jezdnie i puszczajac ruch pod wiaduktem, wykorzystamy to miejsce, ktore i
tak juz istnieje i chyba bylo planowane pod droge i moze uda sie ucywilizowac ten teren pod
samym wiaduktem! Przejezdzam tamtedy czasem rowerem i jest tam, wyrazajac sie
dyplomatycznie: okropnie, raz, ze boje sie przebic opony o szkla po zbitych butelkach, a dwa:
kupa smieci i wyrzucone lodowki czy pralki. Na pewno ta sytuacja sie poprawi, gdy pojawi sie tam
cywilizacja, czyli beda tam jezdzic samochody i rowerzysci. Nie ma lepszego sposobu na
wykorzystania tego "opuszczonego i zapomnianego" terenu jak budowa drogi.
Bo, wbrew roznym pogladom, nowe drogi sa wciaz potrzebne w Toruniu. Liczba aut w ciagu
ostatnich lat wzrosla drastycznie i nie ma co liczyc, ze ten trend sie zmieni, zwlaszcza po okresie
pandemii, gdzie ludzie ciagle beda sie czuli bezpieczniej w aucie niz w autobusie. Liczba aut
bedzie rosla, rowniez z uwagi na wzrost zamoznosci mieszkancow miasta. Fakt jest taki, ze
potrzebne sa nowe drogi oraz parkingi. Nie ma co sie oszukiwac, ze jest inaczej, wystarczy sie
rozejrzec dookola.

25.

Zapoznałam się z przedstawionymi przez Państwa, na stronie internetowej konsultacji,
propozycjami i w związku z tym chciałabym przedstawić swoje uwagi.
Dla mnie, dla osoby młodej, która chciałaby jeszcze pożyć, nie musząc martwić się o globalne
ocieplenie, nieakceptowalne są przede wszystkim wycinki drzew w tamtym miejscu tylko po to,
by postawić zupełnie niepotrzebny parking. Czy przeprowadzono jakąś analizę natężenia ruchu
na parkingu? Zmierzono, ile miejsc jest średnio zajętych? Często przechodzę w tamtej okolicy i
nie zauważyłam, aby parking w okolicy dworca był superobłożony. W tej okolicy i tak nie jest już
zbyt zielono, dlatego każde drzewo, szczególnie tam, jest cenne, jeśli nie chcemy tworzyć kolejnej
miejskiej pustyni. Nie mówię już o samym układzie drogowym, ale chociaż o terenie ściśle przy
dworcu. Tam powinno się zazielenić! To powinna być zielona wyspa, azyl oddzielający ludzi od
hałaśliwej i ruchliwej "miejskiej autostrady"! Niestety, ale proponowane przez państwa
rekompensaty są zdecydowanie za skromne. Pięćdziesięciu dorosłych drzew nie można zastąpić
pięćdziesięcioma małymi sadzonkami. Zanim te drzewa będą dawać potrzebną miastu wilgoć i
cień ja będę już najprawdopodobniej bardzo stara! Każde drzewo jest cenne! Nie zgadzam się na
ŻADNE wycinki, tym bardziej tak nieuzasadnione, jak w tym przypadku.
Po mieście najczęściej poruszam się pieszo lub komunikacją miejską i bardzo rozczarował mnie
pomysł z budową dodatkowych przejść podziemnych. Przejścia podziemne są brudne i
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niebezpieczne. Kamery monitoringu nie powstrzymają potencjalnych przestępców przed
rozbojem. Droga na drugą stronę ulicy zostanie wydłużona. Ja jestem młoda i pełnosprawna, ale
co mają powiedzieć osoby z niepełnosprawnościami i osoby starsze (których w Toruniu jest
mnóstwo!)? Zaproponowane rozwiązania skupiają się głównie na ruchu samochodowym,
ograniczając kwestię pieszych do zepchnięcia ich pod ziemię. Podobnież też brak jakichś
konkretnych rozwiązań związanych z komunikacją miejską. Gdzie węzeł przesiadkowy, o którym
tyle się mówiło? Tak zaprojektowany nie będzie spełniał swojej roli. Aby węzeł był węzłem, czas
na przesiadkę nie powinien być większy niż 3 minuty - czy uda się przejść z dworca na przystanek
w 3 minuty? Wątpię.
Wyburzanie kamienic jest o tyle niedopuszczalne, że stanowią one dziedzictwo Torunia. Bez
względu na to, czy są one wpisane na listę zabytków, czy nie, należy o nie dbać.
Poszerzanie ulic? Nowe pasy ruchu? Parkingi? Chciałabym zaznaczyć, że mamy XXI wiek - rok
2021, a nie lata 50. XX wieku. Budowanie monstrualnych arterii w środku miasta powinno być
reliktem przeszłości. Miasto jest przede wszystkim dla ludzi, dla mieszkańców, nie dla
samochodów. To ludziom ma służyć. Czy nie lepiej byłoby zainwestować środki przeznaczone na
rozbudowę układu drogowego w rejonie dworca w rozwój komunikacji miejskiej? To na
komunikację miejską i rowerową stawia dzisiaj każdy zachodnioeuropejski kraj! Nie na
samochody!
Podsumowując, chcę stanowczo powiedzieć, że nie zgadzam się na żaden z
wariantów przebudowy, gdyż żaden z nich nie spełnia współczesnych standardów
urbanistycznych (nawet o nie nie zahacza!), a ponadto zawierają pomysł budowy
niefunkcjonalnego węzła przesiadkowego, nieodpowiedzialny pomysł wycinek pod niepotrzebny
parking oraz wbrew temu, co można sądzić po nazwie (BiTCity) skupia się na zaspokojeniu
potrzeb tylko i wyłącznie samochodów, marginalizując pieszych i ich potrzeby.
26.

w ramach konsultacji chciałabym przekazać kilka uwag dotyczących zaproponowanych przez
Państwa wariantów przebudowy okolic dworca Toruń Wschodni.
Posiadam prawo jazdy już bardzo długi czas i jedno wiem na pewno - poszerzanie jezdni i budowa
nowych dróg, na dłuższą metę, nigdy nie jest rozwiązaniem. Spójrzmy np. na most im. gen.
Elżbiety Zawackiej. Wjazd na most i zjazd z niego to męka. Czy znają Państwo twierdzenie Lewisa
Mogridge'a? Jeśli nie, przytoczę je tutaj: "poszerzanie dróg w miastach nie prowadzi do
mniejszego na nich zatłoczenia, ponieważ liczba samochodów korzystających z takiej drogi
powiększa się tak, aby wypełnić dostępną przestrzeń". Próbujecie Państwo osiągnąć rzecz
niemożliwą - chcecie Państwo zaspokoić ruch samochodowy. Uważam, że lepiej już rozwijać
komunikację miejską, infrastrukturę rowerową i pieszą - jest to o wiele bardziej opłacalne i
korzystne. Takimi inwestycjami długo to miasto nie przetrwa. Wyludni się raz dwa.
W Państwa propozycjach jest też mowa o komunikacji miejskiej i węźle przesiadkowym. Tylko, że
według mnie nie ma tutaj żadnego węzła tylko hojne inwestycje w układ drogowy. Proponowany
węzeł nie oferuje w ogóle komfortowej przesiadki - czas drogi powinien wynosić 3 minuty! W
obecnym kształcie będzie niefunkcjonalny!
Kolejna sprawa. Czy chcą Państwo, żeby odnowiony dworzec stał tak po środku asfaltowej
pustyni? Co z cieniem? Wodą? Zanim nasadzenia, które Państwo proponują urosną ja mogę być
już martwa! Wycinki są niedopuszczalne! Dworzec i jego okolice powinny być ZIELONE tak, jak na
to reprezentacyjne miejsce przystało.
W związku z powyższym odrzucam wszystkie zaproponowane warianty, gdyż skupiają się one
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przede wszystkim na potrzebach samochodów, pomijając zupełnie potrzeby komunikacji
miejskiej, rowerzystów i pieszych (których planuje się zepchnąć do przejść podziemnych).
Komunikację miejską i rowerową należy rozwijać - nowe połączenia, buspasy, rozwój sieci
tramwajowej, rozwój infrastruktury rowerowej - to są wyznaczniki prawdziwie nowoczesnego
miasta! Wolałabym, żeby na właśnie na to zostały wydane te olbrzymie pieniądze - na rozwój
komunikacji miejskiej - to odciąży okolice dworca o wiele bardziej niż poszerzanie jezdni - i mówię
to jako kierowca! Lata 50. są już szczęśliwie za nami...
27.

Piszę do Państwa, aby zgłosić swoje uwagi do projektów przebudowy okolic dworca
wschodniego.
Pierwsza moja uwaga dotyczy przejść podziemnych. Przejścia podziemne budowano w latach 50.
XX wieku wtedy, kiedy modne było robienie wielkich arterii w środku miasta - wiadomo, PRLowska miłość do betonowych zabudowań. Przejścia podziemne przede wszystkim są
uciążliwością dla osób starszych, z niepełnosprawnościami i dla rodziców z wózkami (CZEMU NIKT
O NICH NIE MYŚLI, CZY W TORUNIU NAPRAWDĘ JEST AŻ TAK MAŁO SENIORÓW, ŻE TAK ŁATWO
LUDZIE ZAPOMINAJĄ O NICH?). Można powiedzieć, że Toruń seniorami wręcz stoi, a przejścia
podziemne to są dodatkowe schody do pokonania po to, żeby wejść i wyjść z tego przejścia. Poza
tym przejścia podziemne wydłużą czas przejścia na drugą stronę ulicy, bo to nie będzie już ładna
"zeberka" jak teraz, tylko trzeba będzie zejść, przejść, wyjść przy czym oczywiście wiadomo, że
schody nie zaczynają się i nie będą się zaczynały przy samej ulicy tylko w odpowiedniej odległości
od niej.
Dalej, rowerzyści - jak mają przejechać rowerem na drugą stronę? Schodzić z roweru, znosić
rower, wsiadać na rower, schodzić z roweru i znów po schodach na górę? Czy tak ma wyglądać
poruszanie się rowerem w tamtej okolicy? Jak długie musiałyby być podjazdy, aby zjeżdżający
rower nie rozpędzał się i nie stwarzał zagrożenia? Jak długie musiałyby być podjazdy, żeby osoba
na wózku czy osoba z wózkiem bezpiecznie, swobodnie i komfortowo zjechały i podjechały?
Następna sprawa to bezpieczeństwo - niech pierwszy rzuci kamieniem ten, który nigdy nie bał się
wejść do tuneli dla pieszych na Rubinkowie, tam w okolicy OBI i dalej. Druga sprawa to
niesamowity bałagan jaki panuje w takich tunelach, mocz i okropny zapach - bardzo współczuję
ludziom, którzy codziennie muszą kilka razy dziennie wąchać te toksyczne opary, przechodząc
przez tunel.
Współczesna urbanistyka skupia się przede wszystkim na fizycznym ograniczeniu prędkości
samochodów (co na konsultacjach on-line podkreślała pani …………………. pani ……………………….).
Ten projekt to jest przykład tzw. „nie-miejsca”, czyli miejsca, które nikomu i niczemu nie służy, po
prostu się przez nie przejeżdża - jest nie do życia. Dworzec, galeria Copernicus, niedaleko są
przecież bloki. Jak można z miejsca, gdzie się codziennie pieszo i na rowerze przewija tyle ludzi
(tysiące!!!), robić nie-miejsce? To będzie zupełnie afunkcjonalna przestrzeń - zero zieleni,
ruchliwa, olbrzymia droga i liczne, uciążliwe przejścia podziemne, - czy według Państwa przejścia
podziemne są naprawdę wygodne? Pełnosprawnym łatwo mówić, że przejścia są dobrym
rozwiązaniem. Proszę zadać sobie podstawowe pytanie - komu ma służyć miasto i infrastruktura
w mieście? Mieszkańcom czy samochodom?
Według mnie współcześnie budowanie przejść podziemnych to jest zrzucanie odpowiedzialności
za problemy komunikacyjne na pieszych. Istnieje coś takiego, jak twierdzenie Lewisa Mogridge’a,
które mówi: „poszerzanie dróg w miastach nie prowadzi do mniejszego na nich zatłoczenia,
ponieważ liczba samochodów korzystających z takiej drogi powiększa się tak, aby wypełnić
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dostępną przestrzeń”. Ono ma już kilkadziesiąt lat i naprawdę w Europie się już tak, jak Państwo
by tego chcieli, nie buduje. To auta sprowadza się do tuneli, to od aut egzekwuje się jazdę
dozwoloną prędkością i wymusza zwolnienie, bo to auta są problemem i stanowią zagrożenie dla
bezpieczeństwa. Na przejściu dla pieszych kto ma większe szanse na przeżycie w starciu autopieszy? Nie da się zaspokoić potrzeb samochodów - nigdy nie będzie dość miejsca na parkingi i
drogi w żadnym mieście, a tym bardziej nie w Toruniu. To jest dążenie do niemożliwego. Na
Zachodzie to rozumieją, dlatego tam buduje się ścieżki rowerowe, wyrzuca się samochody z
centrum, tranzyt kieruje się na obwodnice, żeby nie zapychał dróg w mieście, rozwija się
komunikację miejską i tworzy się dobre warunki do poruszania się pieszych. Oczywiście, że na
pierwszy rzut oka usunięcie pieszych z jezdni to dobre rozwiązanie, ale czy to piesi są sednem
problemu? Co da usunięcie pieszych z jezdni? Czy ruch dzięki temu się upłynni? Zgodnie z
twierdzeniem Mogridge’a - tylko chwilowo. Jedyne, co się zmieni, to to, że samochody będą
jeździły jeszcze szybciej (ustawienie znaku z ograniczeniem nic nie da, proszę spojrzeć, jak
kierowcy jeżdżą Szosą Lubicką i ul. Żółkiewskiego - notorycznie przekraczana jest prędkość), bo
nie będą musiały nikomu ustępować pierwszeństwa. Zepchnięcie pieszych do przejść
podziemnych nie rozwiązuje problemu.
Inna sprawa to węzeł przesiadkowy, do którego również ma podobno prowadzić przejście
podziemne. Aby węzeł przesiadkowy rzeczywiście był węzłem i spełniał swoją rolę, czas między
przesiadkami powinien wynieść maksymalnie 3 minuty, a droga między platformami
przesiadkowymi powinna być jak najkrótsza. Jak taki węzeł ma być funkcjonalny kiedy pod
dworcem będzie przystanek autobusowy, a przystanek tramwajowy będzie tam, gdzie jest
obecnie i jeszcze będzie trzeba iść do niego przejściem podziemnym? Gdzie tu przesiadka? Jaki
jest sens czegoś takiego? Przystanki albo powinny być razem, albo w bliskiej odległości od siebie,
a tymczasem odległość miedzy przystankami się zwiększy plus do tego dojdzie czas przejścia
przez tunel. Życzę powodzenia każdemu, który będzie biegł sobie na pociąg, albo z pociągu na
tramwaj. W tej okolicy żyją tysiące ludzi, którzy codziennie muszą i będą musieli pokonywać
jeszcze więcej przejść podziemnych! To naprawdę jest uciążliwe. I pytanie - po co? Dlaczego piesi
mają się męczyć w imię świętej przepustowości na drodze, w imię dobra i prawa do "gazowania"
100km/h samochodów? Łatwo wmawiać ludziom, że to dla ich bezpieczeństwa - samochodziki są
"be", szybkie, zabójcze. Skoro to one są "be", to proszę wymusić na nich prawidłowe zachowania!
Samochody same z siebie nie przekraczają prędkości. Robią to, bo im się to umożliwia, budując
proste drogi, budując nowe drogi, nowe pasy ruchu, poszerzając drogi, usuwając wszystkie
„przeszkody” (w tym pieszych) z drogi. Kto tu jest bardziej uprzywilejowany - samochód czy
pieszy? Samochód: szybki, wygodny, dowiezie cię pod same drzwi. Pieszy: porusza się nogami,
jest wolny (sto razy bardziej niż samochód!), uzależniony od komunikacji miejskiej i od tego, jak
mu wybudują chodnik (może musieć chodzić naokoło, górą, dołem). Kierowcy przez sam fakt
tego, że mają samochód są bardziej uprzywilejowani niż ci, co go nie mają. A tu jeszcze w ramach
nadawania większych przywilejów usuwamy pieszych z drogi, daj pan gazu i heja!
Posiadanie samochodu to przywilej, a priorytetem dla miasta powinno być nie dalsze
uprzywilejowywanie uprzywilejowanych, tylko dbanie o NIEuprzywilejowanych, czyli właśnie
osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami, osoby niezamożne, nieposiadające samochodu,
dzieci i młodzież, pasażerów komunikacji miejskiej, rodziców z dziećmi itp. A przejścia podziemne
są najbardziej w interesie samochodów, a nie tych osób, które przed chwilą wymieniłam, dlatego
pomysł z przejściami jest, łagodnie mówiąc, BARDZO zły.
Kolejną kwestią jest sprawa piekielnie niskich rekompensat za wycięte drzewa. Niestety, ale 50
dorosłych drzew to nie to samo, co 50 młodych, a 2000 metrów kwadratowych wyciętych
krzewów to nie to samo, co 1500 metrów kwadratowych nowych nasadzeń. Tamta okolica to
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idealne miejsce na jakiś zielony azyl, a nie na parking! Zielony dworzec, wizytówka miasta - to jest
myśl!, a nie asfaltowy plac z wielkim budynkiem.
Wyburzanie starych kamienic to skandal. Przecież to jest toruńskie dziedzictwo! Czy chcą
Państwo, żeby w Toruniu nie było nic poza Starówką?
W związku z powyższym, muszę zdecydowanie nie zgodzić się na żaden z wariantów. Oba
warianty uprzywilejowują samochody, pomijając pieszych i komunikację miejską. Oba warianty
też są niezgodne ze współczesną myślą w planowaniu przestrzennym miast. Moda na autostrady
miejskie się skończyła.
28.
chciałabym wyrazić sprzeciw, jeśli chodzi o przebudowę - pewno wycięta/uszkodzona zostanie
większość drzew, po robocie nikt nie zadba o teren/nasadzenia i tyle.
Proszę rozważyć zrobienie ze skweru przy Dworcu przyjemnego parku - z ławkami, nowymi
nasadzeniami i brakiem aut.
Przebudowa i zalanie betonem kolejnego kawałka Torunia to zły pomysł.

29.

Do przedstawionych 2 wariantów przebudowy skrzyżowań i parkingu
przy dworcu PKP Toruń Wschodni zgłaszam następujące 3 uwagi:
Uwaga 1 do wariantu 1.
Nie ma potrzeby wydzielenia 2 pasów ruchu dla "lewoskrętu" z ul. Żółkiewskiego
do ul. Sobieskiego, bowiem w tej relacji nie należy spodziewać się dużych natężeń
ruchu porównywalnych do relacji "lewoskrętnej" z wiaduktu. Uwolnione miejsce
z tego pasa można przeznaczyć między innymi na powiększenie azylu dla pieszych
na przylegającym przejściu.
Uwaga 2 do wariantu 2.
Na projektowanym rondzie przy ulicy Sobieskiego zaprojektowano tylko wyjazd
z ul. Studziennej na rondo. Jak uczy praktyka brd tego typu rozwiązanie prowadzi
do zagrożeń bezpieczeństwa ruchu związanych z jazdą "pod prąd" przez pojedyńcze
pojazdy. Należy przeprojektować rondo umożliwiając również zjazd z ronda
na ul. Studzienną, nawet gdyby miało się to wiązać z objazdem ronda dla pojazdów
chcących skręcić z ul. Sobieskiego (z kierunku centrum) w ul. Studzienną.
Uwaga 3 do obu wariantów.
Przy kosztownym i dużym zakresie przebudowy placu największą wadą obu wariantów jest
brak uwzględnienia i zabezpieczenia istniejącego ciągu pieszego między CH Copernicus
a Dworcem Wschodnim oraz istniejącymi i projektowanymi przystankami komunikacji publicznej.
Uwzględnienie tego istotnego ciągu pieszego, z uwagi na bliskość powiązań i funkcjonalność,
wymaga zaprojektowania przejścia dla pieszych przez ul. M. Skłodowskiej-Curie i torowisko
tramwajowe w sąsiedztwie wjazdu do salonu Toyota. Nowe przejście, z sygnalizacją świetlną
wzbudzaną przez pieszych, powinno posiadać "azyl" dla pieszych między jezdnią a torowiskiem
tramwajowym oraz umożliwiać urządzone dojście do obu peronów przystanku tramwajowego.
Uwzględnienie przedmiotowej uwagi w obu wariantach wymaga gruntowego przeprojektowania
omawiane rejonu placu polegającego między innymi na odsunięciu jezdni ul. M. SkłodowskiejCurie
od torowiska tramwajowego i korekcie usytuowania wjazdu na parking przy dworcu.
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30.

Wysyłam kilka uwag na temat proponowanych zmian w rejonie dworca wschodniego.
Jestem bardzo oburzona tym, że projekt skupia się prawie całkowicie na rozbudowie układu
drogowego (nowe drogi, poszerzanie dróg, parkingi, nowe przejścia podziemne). Zupełnie pomija
się w nim potrzeby pieszych - przejścia podziemne to nie jest myślenie o pieszych. To jest
zrzucanie odpowiedzialności za problemy komunikacyjne występujące w rejonie dworca na
pieszych. Przejścia podziemne są rozwiązaniem z minionej epoki! Współcześnie wprowadza się
takie rozwiązania i skupia się na tym, żeby ograniczyć fizycznie prędkość samochodów! Przejścia
są niedopuszczalne również przez wzgląd na osoby starsze i osoby z niepełnosprawnością dlaczego nikt nie myśli o ich potrzebach? Z tego, co wiem, nie jest to margines w naszym mieście.
Osób starszych w Toruniu mieszka bardzo dużo. Czy poruszając się na wózku, o kulach lub będąc
w podeszłym wieku, chcieliby Państwo pokonywać schody, aby dostać się do i wydostać się z
przejścia podziemnego? Przejścia podziemne sprawią też, że odległość przejścia na drugą stronę
ulicy się wydłuży. Czy ten projekt ma na celu zachęcenie do przesiadki na samochód?
Gdzie są inwestycje w komunikację miejską? Buspasy? Wspólny przystanek autobusowotramwajowy? Jaki jest sens budowania węzła przesiadkowego w miejscu, w którym wcale nie
jeździ tak wiele linii autobusowych? Co więcej, proponowany węzeł będzie niefunkcjonalny,
przystanek tramwajowy i autobusowy będą od siebie jeszcze dalej niż są obecnie, a dodatkowo
trzeba będzie iść przejściem podziemnym. Idea węzła przesiadkowego polega na tym, by
odległość między przystankami była jak najkrótsza! Czas przejścia powinien wynosić maksymalnie
3 minuty! Zaplanowany węzeł z pewnością nie będzie spełniał tego kryterium.
Projekty zakładają też olbrzymie wycinki. Jest to bardzo nieodpowiedzialny i nieprzemyślany
pomysł. Tam zieleni powinno być więcej, a nie mniej. W Toruniu dość jest już betonowoasfaltowych pustyń. Okolice dworca Toruń Wschodni należy zazielenić! Woda i cień są cenne i
potrzebne. Szklane wiaty przystankowe nie ochronią przed żarem lejącym się z nieba! Planowane
rekompensaty są skandalicznie niskie. Jak można 50 dorosłych drzew zastępować 50
sadzonkami?
W związku z powyższym NIE zgadzam się na żaden z proponowanych wariantów przebudowy,
ponieważ zakładają one zbyt dużą rozbudowę układu drogowego, budowę niefunkcjonalnego
węzła przesiadkowego, liczne, niepotrzebne wycinki oraz spychanie pieszych do przejść
podziemnych (rozwiązanie z połowy ubiegłego wieku!!!). Okolice dworca powinny zostać
zazielenione, przystanek autobusowy i tramwajowy połączone, a przejścia dla pieszych chronione
przez fizyczne ograniczenia prędkości, a nie przez marginalizowanie i spychanie pod ziemię.
Wszystkie plany należy gruntowanie poprawić i przemyśleć od nowa wedle współczesnych
standardów urbanistycznych tak, by miasto było dla mieszkańców, nie dla samochodów.

31.

W sprawie przebudowy okolic dworca Wschodniego polecam uwagi z tego
teksu: http://toruntour.pl/5909/torun-coraz-bardziej-zacofany

32.

W odpowiedzi na konsultacje społeczne ”Budowa węzła przesiadkowego przed dworcem Toruń
Wschodni”
W obu wariantach budowy nie został uwzględniony schron odcinkowy z 1914 r. znajdujący się w
pobliżu dworca, na lewo od obecnego przystanku autobusowego (współrzędne: 53°01'29.5"N
18°37'58.4"E) będący obecnie zasypany. Proszę o uwzględnienie ww. schronu tak aby było
możliwe jego zachowanie i wyeksponowanie albo przeniesienie w inne miejsce.
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33.

Szanowni Państwo,
Chciałbym zabrać głos w sprawie konsultacji społecznych, prowadzonych pod nazwą „Budowa
węzła przesiadkowego przed dworcem Toruń Wschodni”. Swoim stanowiskiem, w nawiązaniu
do proponowanych rozwiązań, chciałbym wyrazić sprzeciw wobec przedstawionych obydwóch
wariantów. W mojej opinii żaden z nich nie powinien zostać zrealizowany.
Projekty przedstawiają się jako niezbyt nowoczesne. Nie sposób nie odnieść wrażenia, że
zakładana koncepcja węzła przesiadkowego miałaby służyć tylko osobom zmotoryzowanym.
Obydwa warianty mają na celu zwiększenie przepustowości skrzyżowania na Pl. Skarbka oraz
zwiększenie liczby miejsc parkingowych. W mojej opinii nie jest to działanie zasadne. Wobec
planów połączenia Trasy Średnicowej z Trasą Wschodnią, drogi prowadzące od tych tras w stronę
centrum powinno się uspokajać, zwiększając przywileje pieszych, rowerzystów oraz komunikacji
publicznej. W przedstawionych wariantach wszyscy wymienieni użytkownicy dróg zostali
zepchnięci na margines.
Istotna jest też kwestia „miastotwórcza”. Zmniejszanie roli komunikacji zbiorowej, tworzenie
niepotrzebnych zakrętów na ścieżkach rowerowych, zamiast projektowania ich w linii prostej,
spychanie pieszych do przejść podziemnych, likwidowanie terenów zielonych i stawianie tak
zdecydowanego priorytetu na komunikację samochodów niestety nie przyniesie nam profitów w
przyszłości, a zapędzi tylko w dodatkowe, dosyć spore koszty widoczne wprost (remonty i
utrzymanie dróg, oświetlenia ulic, dodatkowe programy poprawy bezpieczeństwa, związane z
rozbudowaną infrastrukturą) oraz ukryte (koszty ponoszone na opiekę medyczną, koszty
związane ze zwiększonymi zatorami na drogach, koszty ponoszone w wyniku braku odpowiedniej
retencji i wzrostu temperatur w mieście).
Poniżej przedstawię swój punkt widzenia, który tłumaczy, dlaczego zaproponowane warianty nie
powinny zostać przyjęte do realizacji, a na samym końcu postaram się sam coś zaproponować w
amatorskim wydaniu. Opisując poszczególne warianty, każdorazowo będę umieszczał grafikę z
naniesionymi strzałkami/liniami, a następnie swój komentarz do przedstawionej sytuacji.

Wariant 1

Niezrozumiałe jest rozbudowanie wlotów skrzyżowań i utworzenie relacji lewoskrętów dla
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każdego kierunku (obecnie dostępna jest tylko jedna taka relacja).
Najbardziej zaskakują dwa pasy do skrętu w lewo w relacji Zółkiewskiego – Sobieskiego. Jednym
uzasadnieniem, jakie przyszło mi do głowy, może być chęć wydzielenia osobnego cyklu świateł
dla skręcających w lewo z wiaduktu w ulicę Marii Skłodowskiej-Curie. Dałoby to możliwość
zrobienia takiej relacji również w drugą stronę, co w efekcie zmniejszyłoby ilość samochodów,
skręcających z wiaduktu w ulicę Chrobrego. Jednak przenoszenie ruchu z Chrobrego w
Sobieskiego uważam za niekoniecznie dobry pomysł, z racji gęstszej, mieszkalnej zabudowy.
Obawiam się również, że dostępność skrętu w lewo z każdego kierunku spowoduje nie jeden, a
dwa dodatkowe cykle świateł. Miasto Toruń z nieuzasadnionych przyczyn regularnie stosuje tę
praktykę, która polega na wyodrębnianiu z sygnalizacji każdego osobnego kierunku, a jeżeli to
niemożliwe, to puszczania ruchu wlotami po kolei. To nie wpływa zbyt dobrze na przepływ ruchu
w obrębie skrzyżowań, nie podnosi również umiejętności kierujących pojazdami.

Przebudowa wlotu z ulicy Żółkiewskiego to niepotrzebne utrudnianie życia kierowcom
autobusów. Zdecydowana większość z tamtejszych tras skręca z wiaduktu w ulicę Chrobrego,
czyli ma swój własny, odrębny pas prosto z przystanku autobusowego. Po zmianach autobus
będzie musiał się wciskać na pas po lewej stronie, zapewne dosyć często w stojący na światłach
sznurek samochodów
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Slalom gigant dla rowerzystów, poruszających się po północnej stronie Żółkiewskiego. Kilka lat
temu został zbudowany łącznik między tunelem, a wiaduktem - właśnie po to, żeby rowerzyści
nie musieli jeździć dookoła przez przystanek autobusowy. Poprzez wariant 1 wracamy do
szkodliwej pierwotnej koncepcji.

Niekorzystna zmiana również dla pieszych. Żeby zmieścić pięć pasów drogowych wraz z
wcześniejszą powierzchnią wyłączoną, trzeba było odsunąć przejście przez ulicę. Dotychczas
zlokalizowane w śladzie ulicy Targowej (kolor zielony), w wariancie 1 miałoby znajdować się przy
samym skrzyżowaniu (kolor pomarańczowy).

Wariant 2

Odnoszę wrażenie, że nie wszystkie potoki ruchu zostały przeanalizowane dokładnie. Według
założeń z ulicy Kościuszki w stronę Żółkiewskiego będą biegły dwa pasy ruchu, z czego jeden
będzie prawo-skrętem, a lewy pas będzie bezkolizyjnie prowadził na wprost. Obecnie w
godzinach szczytu widzimy dosyć spore zainteresowanie relacją Kościuszki – Marii Skłodowskiej
Curie. Możemy śmiało założyć, że podobny sznurek samochodów będzie stał lub wolno poruszał
się prawym pasem w stronę ronda. Również na tym właśnie pasie znajdą się kierowcy,
wjeżdżający na wiadukt ślimakiem z Chrobrego, a którzy docelowo będą chcieli znaleźć się na
pasie lewym. Z wolno poruszającego się potoku samochodów będą próbowali się wciskać pod
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stały, znacznie szybszy strumień aut na pasie lewym. Przedsmak tej sytuacji, tylko w mniejszej
skali, już dzisiaj możemy zaobserwować właśnie w tym miejscu, kiedy kierowcy na lewym pasie,
chcąc jechać prosto, w ostatniej chwili wciskają się na prawy pas, często powodując
niebezpieczne sytuacje.

W cały galimatias wmieszana została również komunikacja autobusowa. Prawdopodobnie
założenie jest takie, że przez dwa ronda ruch się rozłoży szybciej, niż przy sygnalizacji świetlnej.
Tutaj ważna dygresja. Cieszy fakt, że toruński zarząd dróg przekonał się do rond: turbinowych po
sukcesie Placu Chrapka oraz tych lokalnych, dzięki dobrej inicjatywie Rady Okręgu Chełmińskiego
(rondo Żwirki/Legionów). Natomiast ronda nie będą od razu pasowały absolutnie wszędzie. Tutaj
na pierwszy rzut oka widać, że relacja Marii Skłodowskiej Curie – Żółkiewskiego będzie słabsza, za
to duży będzie strumień aut z Marii-Skłodowskiej Curie w Kościuszki. To oznacza, że na rondzie
południowym najdłużej oczekiwać na wjazd będą kierowcy z ulicy Studziennej oraz z wiaduktu.
Na rondzie północnym z kolei zatory mogą się tworzyć właśnie na wybudowanym łączniku.
Przejazd z wiaduktu w Marii Skłodowskiej-Curie wcale nie musi być więc usprawniony. Gdyby
komunikacja autobusowa w tym wszystkim miała odrębne rozwiązanie, nie byłoby problemu. Ale
nie ma, więc problem jest.
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Pozostając w temacie komunikacji zbiorowej. Ponownie autobusy z przystanku po północnej
stronie Żółkiewskiego tracą swój odrębny pas, prowadzący na wprost na wiadukt. Natomiast
jeszcze gorsza rzecz dzieje się po stronie południowej. Autobusy z bezkolizyjnego pasa z wiaduktu
w ulicę Żółkiewskiego spotkają się z wydzielonym prawo-skrętem z Sobieskiego tuż przed swoim
przystankiem przy prawym skraju drogi. Relacja Sobieskiego – Żółkiewskiego nie jest wcale uboga
w ruch, więc kierowcy autobusów wraz z wariantem 2 otrzymają swego rodzaju drogową
gimnastykę w tym miejscu.

W wariancie 2 dosyć dosadnie pokazano pieszym ich miejsce w szeregu. Kolorem zielonym
zaznaczyłem obecne trasy przejścia na trasie Żółkiewskiego – Kościuszki po obydwóch stronach
drogi. Kolor pomarańczowy to nowe trasy przejść. Dodatkowo pojawiają się dwa przejścia
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podziemne, których już się po prostu w centrach miast i śródmieściach nie buduje. Bardzo,
bardzo złe rozwiązanie.

Własny pomysł

Uważam, że nie należy skupiać się na komunikacji samochodowej. Ona sobie nie najgorzej w tym
miejscu radzi, a powinno być lepiej po wybudowaniu Trasy Wschodniej. Aczkolwiek lepszą
sytuację można zaplanować i zaprojektować, tylko do tego potrzeba więcej odwagi w
projektowaniu rozwiązań dla komunikacji zbiorowej. Na priorytecie tego środka transportu
opiera się mój pomysł. Jego głównym założeniem jest pas autobusowo-tramwajowy, który
powinien zaczynać się przed wiaduktem na ulicy Kościuszki, następnie na placu Skarbka być
wspólnym przystankiem i dalej biec w śladzie ulicy Skłodowskiej-Curie. Jeżeli nie byłoby możliwe
poprowadzenie PAT-u aż do ulicy Wschodniej, autobusy powinny włączać się do SkłodowskiejCurie mniej więcej przed ulicą Łukową, z pierwszeństwem przejazdu przed ruchem ulicznym.
Przystanek powinien być zadaszony (z wykorzystaniem daszków dłuższych, niż w Al. Solidarności).
Od PAT-u powinien biec prosty, zadaszony trakt pod samo wejście do Dworca Wschodniego, z
wyniesionym przejściem w ciągu ulicy Skłodowskiej-Curie. Przejście podziemne powinno zostać
zachowane, ale powinno zmienić się jego otoczenie. Na zielono zaznaczyłem strefy, które według
mnie powinny być terenami zielonymi, być może z miejscami do uprawiania sportu oraz
odpoczynku. Na żółto tereny przeznaczone pod drobną gastronomię. Na niebiesko zadaszony
parking dla rowerów. Przestrzeń fioletowa to obszar na miejsca postojowe oraz miejsca K+R i
zatoki autobusowe przy samym dworcu. Parking powinien być obsługiwany jezdniami
jednokierunkowymi, o jednym szerszym pasie (w proponowanych wariantach dużo miejsca
zajmują dodatkowe pasy lub jezdnie dwukierunkowe). Turkusowym kolorem zaznaczyłem ciągi
pieszo-rowerowe. Kawałek takiego ciągu, od Dworca Wschodniego do zabudowań po
południowej stronie dworca, powinien przyjąć postać woonerfu, żeby mieszkańcy tych
zabudowań mieli swobodny dojazd do swoich posesji. Z racji tworzenia koncepcji tylko dla tego
wyznaczonego obszaru, PAT zaczynałby się na ulicy Kościuszki przed wiaduktem. Byłby to jednak
świetny fundament pod PAT dla całej ulicy Kościuszki, co za kilka lat być może pozwoliłoby, z tej
obecnie niezbyt przyjaznej mieszkańcom ulicy, stworzyć aleję po jednym pasie ruchu w każdą
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stronę. Sam PAT na wiadukcie mógłby być również wykorzystywany przez autobusy jadące na
wprost, w ulicę Żółkiewskiego.
Żywię nadzieję, że spory odzew podczas konsultacji, który niewątpliwie ma miejsce, zaowocuje
wycofaniem proponowanych wariantów, stworzeniem w okolicach Dworca Wschodniego
nowoczesnej przestrzeni, przyjaznej mieszkańcom oraz będzie punktem zwrotnym w miejskiej
polityce, która zacznie odważniej stawiać na komunikację mieszkańców niezmotoryzowanych – z
wielkimi korzyściami dla Torunia w przyszłości z tego wynikającymi.

34.

Na wstępie dziękuję za możliwość wypowiedzenia się w kwestii przebudowy okolic dworca
Wschodniego.
Do obu wariantów:
- niestety nie uwzględniają potrzebę stworzenia węzła przesiadkowego, poprzez rozrzucenie
przystanków autobusowych przelotowych i krańcowych oraz tramwajowych oraz wydłużenie
drogi do przebycia z peronów dworca
- nadmierna ilość miejsc parkingowych
- brak uwzględniania systemu roweru miejskiego
- brak zieleni i stworzenie wyspy ciepła
- 'wrzucenie' pieszych pod ziemię, tunele mimo monitoringu stwarzają miejsca niebezpieczne
- mocno nieczytelne plany i różniące się między sobą na warstwie podstawowej
Wariant I
- stwarza zagrożenie spowolnienia, a nawet zablokowania ruchu poprzez umożliwienie skrętów
we wszystkich relacjach, w tym w jednej 2 pasmowej która tworzy wąskie gardło za
skrzyżowaniem w postaci zwężenia do 1 pasa ruchu
Wariant II
- nie potrzebny parking pod wiaduktem
+ bezkolizyjne skrzyżowania
Niestety oba warianty nie spełniają założonego celu zawartego w nazwie tj. stworzenia węzła
przesiadkowego.
Proponuję, aby kolejny plan zawierał:
- możliwość wjazdu tramwaju przed dw. Wschodni i stworzenie tam wspólnych przystanków
autobusowo-tramwajowych (parkingi można wyznaczyć tam gdzie teraz jest przystanek
tramwajowy)
- stacje Roweru Miejskiego
- stojaki rowerowe (mogą być zadaszone)
- przejścia dla pieszych naziemne (tunel jedynie dla ruchu pojazdów)
- nasadzenia drzew, zieleni i miejsca wypoczynku
- parking typu Kiss and Ride max 3 miejsca
- informację nt. zajętości miejsc parkingowych wyświetlaną na tablicy przy wjeździe
- informację pasażerską nt. linii autobusowych i tramwajowych przy wyjściach z budynku dworca
i tunelu na perony
- informację pasażerską nt. najbliższych pociągach przy wejściach do budynku dworca i tunelu na
perony
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35.

Szanowni Państwo, przesyłam jeszcze link do ciekawego filmu. Wprost postawiona jest w nim
teza, że atrakcyjność gospodarcza miast współczesnych zależy od obecności w nich zieleni.
Wykorzystujmy wzorce zagraniczne. Niech Toruń stanie się pionierem takich przemian w Polsce.
https://www.youtube.com/watch?v=FyWYjYFiqjc
Pozdrawiam serdecznie.

36.

Szanowni Państwo,
poniżej uwagi do konsultacji pt. "Budowa węzła przesiadkowego przed dworcem Toruń
Wschodni":
1. Materiał do konsultacji w postaci planów sytuacyjnych w skali 1:500 nie powinien być jedynym
materiałem przygotowanym przez Państwa na potrzeby konsultacji z mieszkańcami. To nie są
konsultacje z inżynierami budownictwa i architektury, ale z mieszkańcami.
2. Po raz "enty" jednoznacznie widać, że stawiacie Państwo w centrum uwagi
użytkowników transportu indywidualnego i dla nich projektujecie infrastrukturę publiczną w
mieście. Dla pozostałych użytkowników przestrzeni miejskiej przeznaczacie "resztki".
3. Żaden przedstawiony wariant nie jest do zaakceptowania.
4. Priorytetem powinna być bezpośrednia dostępność komunikacji zbiorowej/miejskiej do
dworca kolejowego. Przystanki autobusowe i tramwajowe powinny być usytuowane jak najbliżej
dworca kolejowego. Do tego dodaje się dostępność dla taksówek i rowerów (nie kilku). Tak
należałoby zaprojektować ciągi dojazdowe do dworca.
5. Brak parkingu dla rowerów - nie 4 stojaki. Kilka dotychczasowych stojaków nie wystarcza.
Parking dla rowerów powinien mieć zadaszenie.
6. Dotychczasowy parking dla samochodów nie jest w większości wykorzystywany nawet w
połowie. Po co projektować i budować tak duży parking dla aut. Policzcie ile z dworca korzysta
pasażerów MZK, a ile kierowców aut osobowych. Dzięki komu wpływy do kasy MZK będą jeszcze
większe?
7. Przed dworcem brak przestrzeni miejskiej dla osób oczekujących na transport publiczny, z
towarzyszącymi drzewami. Nie ma takiego miejsca, bo prawie całą przestrzeń przeznaczyliście na
parking dla aut.
8. Pokonanie drogi przez wiadukt nad torami w ciągu ul. Kościuszki przez osoby starsze lub z
niepełnosprawnościami, a nawet rowerzystów, stwarza duże problemy, dla niektórych to
niemożliwe. Wzniesienie drogi skutecznie im to utrudnia. Należałoby
zaprojektować alternatywną drogę do dworca - np. z rejonów ul. Chrobrego.
Proszę o projektowanie przestrzeni publicznej nie tylko dla kierowców samochodów.
Proszę o przygotowywanie materiałów do konsultacji w taki sposób, aby była ona czytelna dla
większości osób bez specjalistycznych studiów technicznych.

37.

Dzień dobry,
Po pierwsze uważam, że obydwa warianty należy odrzucić i wrócić do projektowania opartego na
danych, statystyce, obserwacji zachowań pieszych, czyli pasażerów dworca, mając na uwadze cel,
który przyświeca projektowi Bit City. Tym celem jest zmniejszenie indywidualnych podróży
samochodem pomiędzy Toruniem a Bydgoszczą i wewnątrz aglomeracji. Podczas spotkań
konsultacyjnych projektanci i inwestor wydawali się nie posiadać żadnych danych
diagnostycznych - łącznie z tymi powszechnie dostępnymi, o tym ilu pasażerów korzystało z
dworca przed pandemią. W 2018 roku było to 2400 osób na dobę. Oczekujemy powrotu do
działań opartych na twardych danych i metod naukowych uwzględniających współczesne trendy
w urbanistyce w przygotowaniu nowego projektu węzła.
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Dlaczego obydwa warianty należy odrzucić? Również dlatego, że obydwa są przeskalowane,
drogie i niszczą bezpowrotnie dwa bardzo ważne dla mieszkańców Jakubskiego i Mokrego
aspekty: zieleń i historyczną zabudowę, która jest istotnym elementem ich tożsamości. W
wariancie 2 zostanie rozebranych pięć historycznych budynków mieszkalnych, dwa schrony (o
jednym z nich projektanci nie mieli pojęcia) i jedna nastawnia kolejowa. Czy to nie pokazuje
doskonale niedostosowania wielkości projektu do realnej skali dworca? Gdyby nawet założyć, że
po realizacji projektu Dworzec Wschodni zyska tu pasażerów, co Dworzec Główny (ponad 5 700
osób na dobę), nadal nie równoważy to strat w zabudowie i zieleni, które będą miały miejsce.
Radykalna redukcja powierzchni biologicznie czynnej, zieleni izolacyjnej, wycinki drzew i krzewów
zniszczą miejsce już dziś wykorzystywane w celach rekreacyjnych. Teren wokół dworca jest
jedyną szansą na zielony rekreacyjny skwer dla okolicznych mieszkańców. Cała reszta przestrzeni
publicznej została dokładnie zabetonowana, zabudowana lub sprzedana.
Kilka słów o zieleni: zieleń izolacyjna w tym aspekcie jest niezwykle istotna. Szeroki ekran
zieleni od strony torowiska, co podnoszono podczas spotkania konsultacyjnego, jest
mieszkańcom niezbędny jak woda i powietrze. Po wycince drzew i krzewów wzdłuż torowiska
hałas kolejowy podniósł się znacząco. Co gorsza, po stronie ul. Chrobrego nie ma szans na
jakiekolwiek nasadzenia zieleni wysokiej ze względu na budowany kolektor kanalizacji. Pociągi
jadące na Toruń Wschodni są dziś słyszane na Jakubskim, Mokrym i Chełmińskim. Dlatego
jakakolwiek redukcja zieleni to bardzo zły pomysł. Zwykłe trawniki znajdujące się przy wiadukcie
w 2020 roku stały się przez zaniechanie koszenia dziką łąką, która stanowiła pszczeli pożytek i
doskonale wchłaniała pyły wzbijane przez auta. Warto przypomnieć fakty: smog samochodowy
nie jest powodowany przez stanie aut w korkach. Wręcz przeciwnie: zgodnie z raportem NIK i
badaniami WIOŚ, większość pyłów zawieszonych pochodzących z ruchu samochodowego jest
skutkiem wtórnego unoszenia zanieczyszczeń znajdujących się na jezdniach: ziemi, pyłu, kurzu,
pozostałości po startych klockach samochodowych i oponach. Unoszenie zanieczyszczeń jest
najintensywniejsze podczas szybkiej jazdy, a nie podczas stania w korkach. Kwestia nasadzeń
zastępczych i “zostawiania” pojedynczych sztuk drzew na placu budowy. Przebudowa al. Św. Jana
Pawła II dobitnie uzmysłowiła nam, że nasadzenia zastępcze nie spełniają swojej roli, co gorsza na
terenie objętym budową wszystkie istniejące drzewa zostały zniszczone. Im większy plac budowy,
tym więcej zniszczonych drzew, krzewów, siedlisk ptaków i owadów oraz samej gleby, która po
nadmiernym zagęszczeniu i zmieszaniu z gruzem nie nadaje się już do nasadzeń.
Kwestie ruchu pieszego: cały świat odchodzi od spychania osób poruszających się w
najbardziej naturalny dla ludzi - na piechotę - pod ziemię. Pod ziemią nie jest bezpieczniej.
Przejścia podziemne stanowią generator niepożądanych zachowań w przestrzeni publicznej: od
śmiecenia i defekowania po spożywanie alkoholu i napady. W Toruniu przejścia na Rubinkowie
owiane są złą sławą, a mieszkańcy nieustannie się na nie skarżą. Wróćmy do myślenia o celu
projektu: czy budowa kolejnych dwóch miejsc tego typu skłoni mieszkańców do podróżowania
pociągiem czy tramwajem? Odpowiedź jest oczywista. Zyskuje tu tylko przepustowość. A i ona
nie jest wszak najważniejsza. Dlaczego?
Wielu kierowców podnosi kwestię przepustowości skrzyżowania. Oczywiście, ono się korkuje
na światłach. Na zjeździe z wiaduktu w stronę ul. Żółkiewskiego pojawia się problem, który potem
lawinowo korkuje sąsiednie ulice. To fakt. Ale - po pierwsze środki na Bit City III nie są w żaden
sposób przeznaczone na indywidualny transport samochodowy i jego problemy. Pociągi i
tramwaje nie stoją w korkach, poza sytuacjami kolizyjnymi. Po drugie, ruch tranzytowy zgodnie z
obietnicami prezydenta ma opuścić ul. Żółkiewskiego i Kościuszki wraz z budową pierwszego
etapu Trasy Wschodniej i przełożeniem biegu Drogi Krajowej nr 91 w tamtą stronę. Dlaczego
zatem magistrat uparcie sięga po środki na DK 91 w śladzie Kościuszki i Żółkiewskiego? Na to
pytanie podczas konsultacji nikt z przedstawicieli inwestora nie był w stanie odpowiedzieć. Czy to
oznacza, że nigdy nie pożegnamy dróg krajowych w centrum miasta?
Jaka alternatywa? Proponujemy węzeł w ludzkiej skali i zgodny z priorytetami projektowymi:
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1. Zarówno tramwaje, jak i autobusy powinny zatrzymywać się jak najbliżej dworca, a piesze
dojście do niego musi być maksymalnie ułatwione dla wszystkich: w szczególności dla osób
przyjezdnych, starszych i z ograniczeniami w mobilności.
2. W dalszej odległości powinny znajdować się bezpieczne miejsca postojowe dla rowerów w
adekwatnej liczbie, punkt wyznaczony do odstawiania e-hulajnóg i skuterów oraz stacja roweru
miejskiego.
3. Następnie dopiero miejsca postojowe dla pojazdów uprzywilejowanych: osób z
niepełnosprawnościami, matek z dziećmi i pojazdów car-sharingowych, a najdalej dla zwykłych
aut. Parkowanie dla osób posiadających bilet jednorazowy lub miesięczny powinno być
bezpłatne. Proponujemy system analogiczny do tego funkcjonującego przy Cinema City:
zeskanowanie kodu QR z biletu umożliwia podniesienie szlabanu i wyjazd bez uiszczania
dodatkowej opłaty. Liczba miejsc postojowych nie powinna się znacząco zwiększać, powinna
raczej j być optymalnie wykorzystywana przez faktycznych pasażerów dworca, a nie przez osoby
postronne.
4. Rozwiązanie drogowe - o ile powinno w ogóle powstać, powinno być maksymalnie proste i
zrozumiałe dla osób przyjezdnych, nie wymagające zmian pasa ruchu, skomplikowanych
manewrów pod wiaduktem czy na jezdniach. Poszerzanie jezdni nie ma w tym przypadku
uzasadnienia. Istniejące przejście podziemne powinno zostać zasypane. Ruch powinien opierać
się na przejściach naziemnych.
5. Konieczne jest stworzenie przejścia naziemnego zbierającego ruch z przystanków
tramwajowych przy ul. Marii Skłodowskiej Curie i galerii Copernicus. W tym miejscu piesi
intuicyjnie przechodzą na drugą stronę, szczególnie ci, którzy nie wiedzą, jak dotrzeć na Dworzec
z galerii, ponieważ nie są w stanie zlokalizować przejścia podziemnego. Idą “na czuja” i żadne
barierki i ekrany tego nie zmienią.
6. Powierzchnia biologicznie czynna powinna zostać zwiększona, a nie zmniejszona. Dojście do
dworca powinno być zacienione. Proponujemy oś widokową otwierającą się na dworzec w
postaci alei drzew wzdłuż proponowanego nowego przejścia naziemnego z azylem. To
zharmonizuje otoczenie dworca i podniesie jego estetykę, jednocześnie zapewniając komfort
podróżnym w upalne dni. Wprowadzone rozwiązania powinny uwzględniać dostępne rozwiązania
w zakresie retencji wody deszczowej.
7. Uwagi techniczne: należy uporządkować pilnie nazwy przystanków wokół Dworca
Wschodniego. Obecnie ich nazwy multiplikują się powodując chaos. Wszystkie autobusy powinny
zatrzymywać się pod dworcem i dopiero stamtąd ruszać dalej. Konieczność przechodzenia
podróżnych na przystanki przy ul. Żółkiewskiego powinny zostać zredukowana do zera. Buspasy i
pasy autobusowo-tramwajowe są oczywistością. Nie powinniśmy się bać ich wyznaczania.
8. Na węźle przesiadkowym czas na przesiadkę z roweru, autobusu i tramwaju w pociąg nie może
przekraczać 3 minut licząc z dojściem (z bagażem) z jednej formy transportu na drugą z
założeniem, że posiadamy bilet elektroniczny lub uprzednio zakupiony. Tak też powinny być
skomunikowane autobusy i tramwaje, żeby ich kumulacja następowała każdorazowo przed i po
odjeździe pociągów. Obecnie, ze względu na wyżej wymienione utrudnienia przesiadka pociągtramwaj potrafi trwać pół godziny.
38.

Dzień dobry,
zapoznałam się z oba wariantami przebudowy węzła przesiadkowego. Zauważyłam, że w
wariancie nr 2 do wyburzania jest przeznaczona większa ilość budynków przy ul. Sobieskiego. Czy
mogłabym uzyskać informację o jakie dokładnie numery domów chodzi? Ponadto jestem
zainteresowana na jakim etapie prac będzie odbywała się przebudowa ul. Sobieskiego?
Jednocześnie chciałabym uzyskać więcej informacji nt. rozwiązania kwestii mieszkańców owych
kamienic.
Będę wdzięczna za odpowiedź.
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39.

Szanowni Państwo,
jako mieszkanka Torunia chciałabym skorzystać z możliwości przedstawienia swojej opinii na
temat projektów dotyczących budowy węzła przesiadkowego przed dworcem Toruń Wschodni.
Jestem tym projektem zainteresowana szczególnie ze względu na fakt, że mieszkam na osiedlu
Mokre i podczas podróży koleją często korzystam z Dworca Wschodniego.
Niestety już w tym momencie układ komunikacyjny w tej okolicy jest problematyczny dla
pieszego - przedostanie się z dworca na przystanek tramwajowy wymaga skorzystania z przejścia
podziemnego, które jest zazwyczaj brudne i wieczorami nie czuję się tam bezpiecznie. Ponadto w
zimie korzystanie z wejścia na przystanek tramwajowy w kierunku Starówki jest dodatkowo
niebezpieczne ze względu na zniszczone schody. Także dla osób starszych lub korzystających z
wózka oraz rodziców z dziećmi taki sposób przemieszczania się jest komfortowy i znacznie
wydłuża faktyczną drogę. Stąd ze zdziwieniem stwierdziłam, że plany przebudowy zakładają
utworzenie kolejnych przejść podziemnych.
W aktualnej postaci Dworzec Wschodni nie jest miejscem wygodnym do przesiadania się, ani dla
osób poruszających się komunikacją miejską, ani w przypadku korzystania z kolei. Rozmieszczenie
przystanków autobusowych jest skomplikowane, a ich oznaczenia mylące. W przypadku
faktycznego węzła przesiadkowego większość środków komunikacji publicznej powinna
zatrzymywać się w tym samym miejscu. O ile dobrze rozumiem zamieszczone plany, nie ulegnie
to zmianie. Jestem też zaskoczona, że w planach dla mieszkańców nie została zawarta informacja
o planowanych w przyszłości miejscach zatrzymywania się dla autobusów konkretnych linii.
Uważam, że na dworcu oraz przystankach komunikacji publicznej zamiast reklam mogłyby
znajdować się plany okolicy z zamieszczonymi informacjami o tym skąd odjeżdżają
autobusy/tramwaje w danym kierunku. Ponadto rozbudowa infrastruktury przy dworcu
kolejowym nie zachęci do korzystania z tego środka transportu w momencie, gdy zamykane są
kolejne połączenia kolejowe.
Równie zdziwiona jestem planowanym powiększeniem parkingu przed Dworcem Wschodnim. Z
moich obserwacji wynika, że istniejący parking przez większość czasu jest niewykorzystywany.
Zapewne istnieją gdzieś zbierane przez UM dane na temat wykorzystywania parkingów, ale
niestety nie udało mi się do nich dotrzeć. Osobiście uważam, że przed dworcem przydałoby się
zadaszone i monitorowane miejsce gdzie można byłoby zostawić rower (poza stacją rowerów
miejskich). Ale największym nieporozumieniem planowanej przebudowy jest dla mnie plan
likwidacji olbrzymiego obszaru zielonego. Po wycince drzew wzdłuż nasypu kolejowego w okolicy
Garbatego Mostku natężenie hałasu w miejscu, w którym mieszkam zauważalnie wzrosło.
Prawdopodobnie podobny skutek przyniesie planowana wycinka przy Dworcu Wschodnim.
Nasadzenia kompensacyjne uważam za kompletnie niesatysfakcjonujące i nierekompensujące
strat poniesionych z powodu wycinku dużych drzew. Okolice Atrium Copernicus są przerażająco
zabetonowane i przebywanie tam w ciągu ciepłych miesięcy jest trudne. Droga dojścia do dworca
i na przystanki dla pieszych powinna być zadrzewiona. Nie tylko poprawia to efekty wizualne, ale
w znaczący sposób ułatwia przemieszczanie się.

40.

Po zapoznaniu się z udostępnionymi materiałami - plany przebudowy węzła w obu wariantach
wnioskuję o ich odrzucenie lub wprowadzenie daleko idących zmian.
Dane dotyczące wykorzystania Dworca Wschodniego wskazują, że nie wymaga on tak
rozbudowanego węzła przesiadkowego. Budowa projektowanego węzła wraz z drogami
dojazdowymi w proponowanej formie będzie się wiązała z bezpowrotnym zniszczeniem
historycznej zabudowy oraz rozległych terenów zielonych w tym tzw. trzeciego krajobrazu.
W badaniach dotyczących zieleni miejskiej podkreśla się rolę tych obszarów, wskazując na ich
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kluczowe znaczenie w zachowaniu bioróżnorodności na obszarach miejskich.
Znacznie zmniejszenie powierzchni zielonej, w tym drzew i krzewów będzie skutkowało
znaczącym pogorszeniem jakości życia mieszkańców okolic dworca, głównie ze względu na hałas,
ale także pogorszenie jakości powietrza (wycinka drzew, wzrost liczby samochodów)
Znaczne zwiększenie obszaru utwardzonego, nie- lub trudno przepuszczalnego przy jednoczesnej
likwidacji wielu drzew będzie potęgowało problemy z jakimi nasze miasto boryka się od pewnego
czasu. Spadnie retencja wód opadowych a wokół projektowanego węzła w okresie lata tworzyła
się będzie wyspa ciepła.
Skierowanie ruchu pieszych do przejść podziemnych jest wprowadzaniem rozwiązań od których
odchodzi się w najlepiej rozwiniętych częściach Europy. Przejścia podziemne, jak pokazują także
doświadczenia z naszego miasta nie są rozwiązaniem dobrym. Wynika ono z dążenia do
podniesienia przepustowości dróg otaczających projektowany węzeł. Powinniśmy dążyć do
przeniesienia ruchu tranzytowego poza miasto lub w wariancie minimalnym poza jego centrum.
zastosowanie bezkolizyjnych skrzyżowań przy ograniczeniu liczby pasów ruchu jak pokazują
badania pozwala podnieść przepustowość bez istotnej degradacji otaczającego terenu.
Podsumowując wnioskuję o odrzucenie obu proponowanych wariantów lub wprowadzenie w
nich daleko idących zmian, które dostosują projektowany węzeł do realnego zapotrzebowania
oraz ograniczą straty w krajobrazie kulturowym i tak potrzebnej w mieście zieleni.

41.

Po przeanalizowaniu udostępnionych materiałów - plany przebudowy węzła w obu wariantach
wnioskuję o ich odrzucenie lub wprowadzenie daleko idących zmian - biorących pod uwagę
liczne głosy Mieszkańców w tej sprawie, chroniących jak najwięcej zieleni oraz zachowujących
historyczną zabudowę oraz charakter tego miejsca.
1)Dane dotyczące wykorzystania Dworca Wschodniego wskazują, że nie wymaga on tak
rozbudowanego węzła przesiadkowego.
2)Budowa projektowanego węzła wraz z drogami dojazdowymi w proponowanej formie będzie
się wiązała z bezpowrotnym zniszczeniem historycznej zabudowy oraz
3) Budowa projektowanego węzła wraz z drogami dojazdowymi w proponowanej formie będzie
się wiązała z bezpowrotnym zniszczeniem rozległych terenów zielonych.





Na ma mojej zgody zgody na degradację kolejnych terenów zielonych w naszym mieście.
Znacznie zmniejszenie powierzchni zielonej, w tym drzew i krzewów
spowoduje pogorszenie jakości życia mieszkańców okolic dworca, głównie ze względu na
hałas, ale także pogorszenie jakości powietrza (wycinka drzew, wzrost liczby
samochodów)
Zastąpienie powierzchni naturalnych powierzchnią utwardzoną spowoduje spadek
retencji wód opadowych

3)Współczesne rozwiązania architektoniczne w miastach odchodzą od skazywania pieszych na
przejścia podziemne. Przejścia na Rubinkowie od lat się nie sprawdzają, w opinii wielu
mieszkańców są niebezpieczne, stanowią wyzwanie dla niepełnosprawnych (nawet przy
zapewnieniu odpowiednich rozwiązań niedyskryminujących wymagają dużo większej logistyki od
niepełnosprawnego i/lub jego opiekuna niż przejścia naziemne).
4)Jeżeli jakiś ruch ma zostać wpuszczony do podziemi zdecydowanie warto zrobić tunel dla
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samochodów, a pieszym zostawić dotychczasowe ulice, które można zagospodarować w
dodatkową zieleń oraz elementy małej infrastruktu
42.

Przesyłam niniejszym stanowisko członków stowarzyszenia Marmel wypracowane w oparciu o
materiały udostępnione w temacie przebudowy węzła drogowego na Placu Skarbka oraz placu
przed Dworcem Toruń Wschodni.
1. Wariant drugi jest dla nas nie do przyjęcia. Zaprojektowany absolutnie ponad
jakiekolwiek potrzeby komunikacyjne w tym rejonie. Połączenie Grudziądzka Skłodowskiej następuje w tej chwili przez Trasę Raczkiewicza, połączenie Daszyńskiego Grudziądzka (przebieg DK91) już niedługo zostanie poprowadzony Trasą Wschodnią.
Parkingi w projektowanym zakresie są niecelowe i raczej nie powstają dla pasażerów a
okolicznych przedsiębiorców, ruch pasażerski spoza Torunia obsłużyć mają powstające w
mieście w oparciu o BiT-City II parkingi “park&ride”. Koszty środowiskowe, ekonomiczne i
społeczne budowy tego wariantu są dla nas nie do zaakceptowania. Projekt Bit-City to
zadanie wzmacniające komunikację zbiorową, a nie budowę węzłów dróg ekspresowych
w centrum miasta. Nie zgadzamy się na dewastację naszych osiedli pod drogi tranzytowe.
2. Wariant pierwszy:
a.
Zasadniczo kładka pieszo-rowerowa jest OK;
b.
Postulujemy pas włączeniowy na wiadukt dla wjeżdżających z Chrobrego;
c.
Postulujemy pas włączeniowy na wiadukt dla wjeżdżających ze Skłodowskiej;
d.
Sobieskiego bez rozbudowy o nowe pasy ruchu. Przeanalizować prosimy likwidację pasa
do jazdy na wprost i pozostawienie tylko prawoskrętu w Żółkiewskiego;
e.
Żółkiewskiego bez rozbudowy o nowe pasy ruchu;
f.
Skłodowskiej bez rozbudowy o nowe pasy ruchu. Rozważyć prosimy likwidację pasa do
jazdy na wprost i pozostawienie tylko prawoskrętu w Kościuszki.
g.
Postulujemy realizację przejść dla pieszych tylko na powierzchni,
h.
Postulujemy budowę sporego przejścia komunikującego przystanki tramwajowe na
Skłodowskiej z Dworcem. Wszystko w jednym poziomie,
i.
Postulujemy ograniczenie ilości miejsc parkingowych przed dworcem, miejsc
parkingowych nie więcej niż jest dzisiaj. Teren zagospodarować należy zielenią, stworzyć
przestrzeń dla ludzi, ławki, zadaszenia, łąki kwietne, rabaty,
j.
Na wiadukcie postulujemy wyznaczyć pasy tramwajowo-autobusowe w kierunku węzła w
Skłodowskiej i na powrót w Kościuszki i Żółkiewskiego. Wszystkie autobusy MZK powinny
zatrzymywać się na tym węźle, a nie w Żółkiewskiego,
k.
Postulujemy dodatkowe spore nasadzenia drzew i rewitalizację terenów zieleni wokół
wiaduktu i w okolicach dworca,
l.
Wnioskujemy o zielone wiaty, rozszczelnienie powierzchni, powierzchnie antysmogowe,
retencję deszczówki, fotowoltaikę, stację rowerów miejskich, parking hulajnóg, stojaki rowerowe
(około 50) itp. nowoczesne i ekologiczne rozwiązania;
m.
Wnosimy, by cały teren węzła odgrodzić zielenią od ruchu ulicznego, szczególnie tranzytu
DK91 (przez tranzyt należy rozumieć nie tylko ruch ciężarówek, ale również spory ruch
samochodów osobowych omijających korek na autostradzie A1 w dni szczytu).

43.

Uważam, że obydwa warianty należy odrzucić i wrócić do projektowania opartego na danych,
statystyce, obserwacji zachowań pieszych, czyli pasażerów dworca, mając na uwadze cel, który
przyświeca projektowi Bit City. Tym celem jest zmniejszenie indywidualnych podróży
samochodem pomiędzy Toruniem a Bydgoszczą i wewnątrz aglomeracji.
Proponuje węzeł w ludzkiej skali i zgodny z priorytetami projektowymi:
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1. Zarówno tramwaje, jak i autobusy powinny zatrzymywać się jak najbliżej dworca, a piesze
dojście do niego musi być maksymalnie ułatwione dla wszystkich: w szczególności dla osób
przyjezdnych, starszych i z ograniczeniami w mobilności.
2. W dalszej odległości powinny znajdować się bezpieczne miejsca postojowe dla rowerów w
adekwatnej liczbie, punkt wyznaczony do odstawiania e-hulajnóg i skuterów oraz stacja roweru
miejskiego.
3. Następnie dopiero miejsca postojowe dla pojazdów uprzywilejowanych: osób z
niepełnosprawnościami, matek z dziećmi i pojazdów car-sharingowych, a najdalej dla zwykłych
aut. Parkowanie dla osób posiadających bilet jednorazowy lub miesięczny powinno być
bezpłatne. Proponujemy system analogiczny do tego funkcjonującego przy Cinema City:
zeskanowanie kodu QR z biletu umożliwia podniesienie szlabanu i wyjazd bez uiszczania
dodatkowej opłaty. Liczba miejsc postojowych nie powinna się znacząco zwiększać, powinna
raczej j być optymalnie wykorzystywana przez faktycznych pasażerów dworca, a nie przez osoby
postronne.
4. Rozwiązanie drogowe - o ile powinno w ogóle powstać, powinno być maksymalnie proste i
zrozumiałe dla osób przyjezdnych, nie wymagające zmian pasa ruchu, skomplikowanych
manewrów pod wiaduktem czy na jezdniach. Poszerzanie jezdni nie ma w tym przypadku
uzasadnienia. Istniejące przejście podziemne powinno zostać zasypane. Ruch powinien opierać
się na przejściach naziemnych.
5. Konieczne jest stworzenie przejścia naziemnego zbierającego ruch z przystanków
tramwajowych przy ul. Marii Skłodowskiej Curie i galerii Copernicus. W tym miejscu piesi
intuicyjnie przechodzą na drugą stronę, szczególnie ci, którzy nie wiedzą, jak dotrzeć na Dworzec
z galerii, ponieważ nie są w stanie zlokalizować przejścia podziemnego. Idą “na czuja” i żadne
barierki i ekrany tego nie zmienią. Propozycję takiego przejścia oraz ciągu pieszego z drzewami
umieściliśmy na grafice (chodnik zaznaczony na zółto).
6. Powierzchnia biologicznie czynna powinna zostać zwiększona, a nie zmniejszona. Dojście do
dworca powinno być zacienione. Proponujemy oś widokową otwierającą się na dworzec w
postaci alei drzew wzdłuż proponowanego nowego przejścia naziemnego z azylem. To
zharmonizuje otoczenie dworca i podniesie jego estetykę, jednocześnie zapewniając komfort
podróżnym w upalne dni. Wprowadzone rozwiązania powinny uwzględniać dostępne rozwiązania
w zakresie retencji wody deszczowej.
7. Uwagi techniczne: należy uporządkować pilnie nazwy przystanków wokół Dworca
Wschodniego. Obecnie ich nazwy multiplikują się powodując chaos. Wszystkie autobusy powinny
zatrzymywać się pod dworcem i dopiero stamtąd ruszać dalej. Konieczność przechodzenia
podróżnych na przystanki przy ul. Żółkiewskiego powinny zostać zredukowana do zera. Buspasy i
pasy autobusowo-tramwajowe są oczywistością. Nie powinniśmy się bać ich wyznaczania.
8. Na węźle przesiadkowym czas na przesiadkę z roweru, autobusu i tramwaju w pociąg nie może
przekraczać 3 minut licząc z dojściem (z bagażem) z jednej formy transportu na drugą z
założeniem, że posiadamy bilet elektroniczny lub uprzednio zakupiony. Tak też powinny być
skomunikowane autobusy i tramwaje, żeby ich kumulacja następowała każdorazowo przed i po
odjeździe pociągów. Obecnie, ze względu na wyżej wymienione utrudnienia przesiadka pociągtramwaj potrafi trwać pół godziny.

44.

Proszę przemyśleć ten projekt od nowa, ten jest nie dla nas i Naszego Miasta, Jestem oburzona
zmianami do których w ostatnich latach w Toruniu doprowadziła gigantomania.
Ten obszar to historyczne przedmieście!
To miejsce życia ludzi. Tak, Torunianie żyją nie tylko na strzeżonych osiedlach w
apartamentowcach. Tego urząd miasta nie widzi prawdopodobnie,
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Proszę przeczytać książkę " Miasto szczęśliwe" i tak projektować żeby i Toruń był miastem
nowoczesnym i przyjaznym. Nowoczesność to nie burzenie historii, beton i samochody.
Jestem przeciwna tej inwestycji w proponowanych formach. Proszę to wszystko przemyśleć raz
jeszcze.
45.

Dzień dobry.
Jako mieszkanka Torunia i dzielnicy Jakubskie Przedmieście, stanowczo sprzeciwiam się
przedstawionym dwóm projektom na przebudowę układu drogowego przy Dworcu Wschodnim.


W mojej opinii nie jest to żadne utworzenie węzła przesiadkowego, a zabetonowanie
kolejnej miejskiej przestrzeni i utworzenie jeszcze większego parkingu. Czy tak chce być
zapamiętany prezydent Michał Zaleski? Jako budowniczy parkingów miejskich? Ze zgrozą
przeczytałam, że nie przeprowadzono analizy wykorzystania obecnego parkingu
dworcowego, to na jakiej podstawie planuje się tam miejsca dla autokarów? Żeby ten
węzeł miał sens, transport miejski powinien dojeżdżać pod sam dworzec, a nie do tunelu.
Miasto nie powinno tworzyć barier architektonicznych, nie wykluczać osób starszych i
niepełnosprawnych, a uwzględnić interesy wszystkich grup społecznych. Właściwy rozwój
miasta to zachęcanie mieszkańców do transportu publicznego, ale musi być on łatwo
dostępny i pod każdym względem przyjazny. W ten sposób inspiruje się użytkowników
miast do określonych zachowań. Budując kolejny duży parking zachęca się mieszkańców
właśnie do jazdy swoim samochodem i tych samochodów pojawia się więcej na ulicach,
zadaniem władz lokalnych jest uświadomienie tego społeczeństwu. Jest to błędne koło.
Nasze miasto ma określoną pojemność, nie da się powiększyć Śródmieścia. Wszyscy
musimy powoli zmieniać swoje przyzwyczajenia. Największym problemem jest to, że
remonty dróg trwają w kilku miejscach w mieście lub też remont jest kompletnie nie
zaplanowany czasowo np. notoryczny remont ul. Chrobrego. Bo Unia dała pieniądze to
rozkuwajmy ulicę co roku, a mieszkańcy mają być zadowoleni, będziemy im betonować w
nieskończoność. Przyszłość miast to rozwój alternatywnych środków transportu,
zapotrzebowanie na duże parkingi będzie więc maleć. Stosownym byłoby przed
wykonaniem tak ogromnej ingerencji w strukturę miasta, wykonanie analizybadania foresightowego, w jakim kierunku będzie się rozwijało nasze miasto przez
najbliższe 50 lat.



Kolejny aspekt, któremu się sprzeciwiam to bezrefleksyjna wycinka drzew i zastąpienie
ich nowymi nasadzeniami. Proszę, aby urzędnicy miejscy uznali wreszcie, że nie da się
zastąpić dużego kilkudziesięcioletniego drzewa nowymi nasadzeniami. Przy obecnym
klimacie i konieczności nawadniania nowych nasadzeń, generuje to niepotrzebne koszty,
ale to nie wszystko. Stare drzewa poprzez głęboki i rozbudowany system korzeniowy dają
sobie radę same. Ponadto pochłaniają znacznie więcej zanieczyszczeń z powietrza,
obniżają temperaturę w czasie upałów, ograniczają negatywny wpływ hałasu i bez
problemu pochłaniają wodę w czasie deszczów. Chyba już wszyscy słyszeliśmy o
problemie zbyt małej retencji wód. Nie można pozwalać aby deszczówka odpływała do
kanalizacji, ona ma być pochłaniana przez glebę w miejscu gdzie spadła (beton i asfalt się
tu nie sprawdzi), a właśnie te duże drzewa w tym pomagają. Nie doprowadzajcie do tego
co wydarzyło się przy remoncie na Alejach Jana Pawła II. Niech Toruń będzie znany z
takiej modernizacji dróg, przy których zachowuje się cały dotychczasowy drzewostan.
Stosowanie zasady ochrony drzewostanu, powinno być priorytetem dla firmy, która ma
wykonać dla miasta projekt jakiejkolwiek przebudowy, niech to będzie wpisywane do
warunków przetargu. Tereny zielone jest to taka sama infrastruktura jak drogi czy
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wodociągi i pełnią bardzo ważną rolę.
Oczekuję, że moje zastrzeżenia zostaną uwzględnione. Przede wszystkim z uwagi na interesy
mieszkańców tej okolicy, pieszych i podróżujących transportem zbiorowym. Nie trwońcie
ogromnych pieniędzy w tak źle przemyślany sposób.
46.

47.

Wariant 2 jest bardziej dla ludzi. W tamtej okolicy jest całkiem spory ruch pieszy i rowerowy i ten
wariant jest o wiele bardziej przyjazny dla takiego ruch niż wariat 1, który stara się nawet
utrudnić taki ruch.
Co do konsultacji dotyczących budowy nowego węzła komunikacyjnego Toruń Wschód zgłaszam
sprzeciw wobec obecnego projektu.
Projekt należy stworzyć raz jeszcze, od podstaw ponieważ obecny zamysł tak gruntownej
przebudowy tej części miasta jest nie do przyjęcia.
Przede wszystkim nie można zmieniać wizerunku, klimatu dzielnicy.
Sprzeciwiam się wyburzeniom, wycince drzew, likwidacji obecnych skwerów zielonych. Tej zieleni
nie zastąpią sadzone "zapałki" to również miejsca gdzie żyje fauna i flora której nie wolno
niszczyć kierując się zasadą "ptaki przeniosą się gdzie indziej", to tak nie działa.
Również stworzenie ogromnej pustyni w postaci parkingu jest nie do przyjęcia.
To nie o to chodzi i wygląda źle.
Nie wspomnę już o aspektach estetycznych węzła, braku cienia, ilości betonu, asfaltu itp.
Wnioskuję o zmianę projektu i stworzeniu go w oparciu o opinie i oczekiwania torunian,
ekologów, społecznych animatorów.

48.
49.

50.

51.

Głosuje na Wariant 2 budowy węzła przesiadkowego przed dworcem Toruń Wschodni wraz ze
zmianą układu drogowego.
Chciałbym zgłosić swoje uwagi na temat budowy węzła przesiadkowego przed dworcem Toruń
Wschodni wraz ze zmianą układu drogowego.
Przedstawione projekty mają ułatwić wyłącznie ruch samochodowy, co wiąże się z dalszą wycinką
drzew i utrudnionym ruchem pieszych (szczególnie dla osób niepełnosprawnych, matek w ciąży i
osób starszych). Zamiast zajmować ogromną przestrzeń na kolejne drogi i parkingi, należałoby
zmodernizować komunikację miejską, drogi rowerowe i przejścia dla pieszych (dzięki czemu
mniej ludzi będzie jeździło samochodami), wykorzystując tę przestrzeń na stworzenie miejsca
przyjaznego dla mieszkańców, gdzie będzie więcej zieleni i będą mogły rozwijać się lokalne
biznesy, restauracje itp. (na czym również skorzysta miasto).
Z niepokojem obserwuję propozycję zmian dotyczących węzła przesiadkowego przy Dworcu
Wschodnim. Uważam, że przedstawiony projekt godzi w dobro mieszkańców Torunia oraz nie
sprzyja wizji miasta łączącego historyczną architekturę z modernistycznym podejściem.
Nowoczesne miasto powinno pamiętać o swojej tożsamości historycznej, jak i dbać o krajobraz i
środowisko, oraz sprzyjać dostępności dla pieszych. Prosze o ponowne rozważenie kwestii okolicy
Dworca Wschodnieg
 Nie zgadzam się na oba warianty, ponieważ powstały bez uwzględnienia potrzeb
użytkowników dworca, pasażerów komunikacji miejskiej, pieszych i rowerzystów. Nie
przeprowadzono żadnych badań wśród w/w użytkowników oraz badań zajętości
parkingu. Oczekuję zaprojektowania tego miejsca na nowo uwzględniając rzeczywistą
diagnozę problemów i zgodną z konkretnymi wskaźnikami.
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Nie zgadzam się na budowę nowych przejść podziemnych. Przejścia podziemne bywają
niebezpieczne, piesi czują się w nich niekomfortowo, nawet gdy został w nich
zainstalowany monitoring.
Nie zgadzam się na wyburzenia okolicznych budynków. Wyburzenia i przesiedlenia to
dramat rodzin tam mieszkających. Wartość mieszkań ze względu na wiek jest niska i
ewentualna rekompensata nie pozwoli na zakup mieszkania o podobnej wartości.
Nie zgadzam się na wycinkę drzew i krzewów. Drzewa dostarczają nam tlen oraz
stanowią ochronę przed nadmiernym słońcem. Młode drzewa potrzebują kilkudziesięciu
lat, żeby osiągnąć podobną wartość przyrodniczą do drzew obecnie istniejących.
Nie zgadzam się na rozbudowę układu drogowego pod kątem indywidualnej komunikacji
samochodowej. Konsultacje dotyczą budowy węzła przesiadkowego, zatem należy się
skupić na poprawie działania komunikacji miejskiej, pieszej oraz rowerowej.

--------------------------------------------------------------------------------------------






Proszę o budowę miejsc postojowych w miejscu obecnie istniejących garaży, bez
wycinania drzew oraz posadzenie nowych miejsc co 2-3 miejsca postojowe. Budowa
miejsc postojowych w tym miejscu pozwoli na redukcję miejsc przed głównym
budynkiem dworca, co z kolei pozwoli budowę przestrzeni przyjaznej dla pieszych oraz
nadanie jej charakteru reprezentacyjnego. Łączna ilość miejsc postojowych nie powinna
przekraczać obecnej ilości. Ponadto proszę o wyznaczenie 4 miejsc typu Kiss and Ride
oraz 4 miejsc dla pojazdów car-sharingowych. Liczba miejsc powinna ulec zmniejszeniu o
20%
Proszę o utrzymanie braku lewoskrętu z ulicy Żółkiewskiego w ulicę Sobieskiego
Ulica Żółkiewskiego nie powinna być poszerzana
Proszę o budowę wiaty rowerowej na 120 rowerów z monitoringiem.
Proszę o budowę przejścia naziemniego oraz ciągu przeszego na przeciwko wejścia
dworca. W razie potrzeby ciąg pieszy można przesunąć bliżej wiaduktu i trochę zwęzić.
Wzdłuż ciągów pieszych należy zaprojektować trawniki, klomby oraz posadzić drzewa. Do
budowy przestrzeni uporządkowanej zobowiązuje MPZP, parking zdecydowanie nie jest
przestrzenią reprezentacyjną i uporządkowaną.
"§ 7. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 122.08-U/KD1 ustala się:

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - nakaz stosowania zorganizowanego
procesu inwestycyjnego, rozwiązań o wysokim standardzie architektonicznym i harmonijnego
zagospodarowania;
6) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych - zagospodarowanie
terenu jako węzeł integracyjny komunikacji kolejowej, tramwajowej i autobusowej, z
komponowaną zielenią urządzoną;"

Przykładowy schemat przejścia oraz ciągu pieszego:
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Proszę analizę przebiegu linii komunikacji miejskiej przebiegających w pobliżu dworca.
Liczba linii autobusowych biegnących ulicą Kościuszki powinna zostać zredukowana na
rzecz zwiększenia częstotliwości linii tramwajowych. Zgodnie z ideą węzła
przesiadkowego, większość linii autobusowych powinna kończyć bieg. Linie autobusowe
powinny obsługiwać okoliczne osiedla.
Proszę o zaprojektowanie strefy zamieszkania do budynków zlokalizowanych między
dworcem a wiaduktem, za budynkami powinien rozpoczynać się chodnik oraz droga
rowerowa biegnąca na wiadukt. Wzdłuż tego ciągu należy zaprojektować oświetlenie,
ławki oraz kosze.

Istniejący tunel powinien zyskać nowe oświetlenie i monitoring, dojście i dojazd bez
schodów. Przy istniejącym tunelu zaprojektować windy, pochylnie pozostawić jako
alternatywę.
Proszę o zaprojektowanie pasa tramwajowo-autobusowego na ulicy Kościuszki
rozpoczynający się przed skrzyżowaniem z ulicą Batorego. Dzięki wspólnemu pasowi
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autobusy ominą korki i będą mogły poruszać się szybciej, przez co zachęcimy kierowców
do przesiadki do komunikacji zbiorowej.
Droga rowerowa powinna biec wzdłuż ulicy Skłodowskiej-Curie, droga rowerowa
powinna rozpoczynać się na wysokości salonu samochodowego przed wjazdem. Na
dalszym odcinku ulicy Skłodowskiej-Curie należy zaprojektować ciąg pieszo-rowerowy.
Przejazd rowerowy nie powinien być zbytnio oddalony od skrzyżowania, a droga
rowerowa na około 10 m przed przejazdem nie powinna mieć żadnych zakrętów. Dzięki
temu rowerzysta będzie miał dobrą widoczność i nie będzie mógł bezpiecznie pokonać
skrzyżowanie. Wjazd należy zaprojektować podobnie do skrętu z ulicy Czerwona Droga w
Aleję Solidarności tj, część wjazdu należy wybrukować, żeby zniechęcić kierowców
samochodów osobowych do szybkiej jazdy, a jednocześnie zapewnić komfortowy wjazd
kierowcom autobusów. Przejazd rowerowy powinien być w całości asfaltowy.

Przejazd rowerem wzdłuż ulicy Kościuszki-Żółkiewskiego powinien być możliwy "na raz",
w tym celu prawoskręt powinien być przybliżony do środka skrzyżowania, a przejazd
rowerowy lekko oddalony. Rozwiązanie widoczne jest na schematycznym rysunku. Na
rysunku kolorem czerwonym zaznaczyłem również niezbędne relacje rowerowe. Drogi
rowerowe w miarę możliwości powinny mieć prosty przebieg. Wzdłuż dróg rowerowych
należy zaprojektować chodniki o szerokości min. 2 m, jeśli to nie będzie możliwe należy
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zaprojektować ciąg pieszo-rowerowy. Kolorem zielonym zaznaczyłem strefę
zamieszkania.



Ze względu na planowaną likwidację pętli tramwajowej Wschodnia, proszę o
zaprojektowanie pętli tramwajowej przy Dworcu Wschodnim, pętla umożliwi kończenie
kursów jednej linii przy dworcu i będzie dopełnieniem idei węzła przesiadkowego.

--------------------------------------------------------------------------------------------Uwagi ogólne (sposoby redukcji nadmiernego ruchu samochodowego w mieście):
 Proszę o powrót do projektowania linii tramwajowej na Rubinkowo
 Miasto powinno dążyć do zmiany przebiegu DK91, co odciąży układ drogowy.
 Miasto powinno naciskać na Urząd Marszałkowski w celu rozbudowy linii kolejowej nr 27
oraz uruchomienia na tej linii regularnych kursów pasażerskich (minimum 10 par)
obsługujących podtoruńskie miejscowości: Lubicz Górny, Lubicz Dolny, Brzozówka,
Obrowo, Czernikowo, Lipno oraz miejscowości w województwie mazowiecki: Sierpc,
Płońsk.
 Miasto powinno redukować ilość samochodów wjeżdżających do miast, niedopuszczalne
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jest budowanie nowych dróg pod kątem komunikacji indywidualnej np. Ulica Olsztyńska.
Uważam, że na ulicy Olsztyńskiej powinien powstać bus-pas zamiast pasa ogólnego oraz
tunel zamiast wiaduktu.

Na spotkaniu otrzymaliśmy zapewnienie, że konsultacje będą przeprowadzone w rzetelny sposób
z uwzględnieniem głosu mieszkańców, dlatego wnioskuję o powołanie grup roboczych z
przedstawicielami różnych środowisk oraz niezależnymi ekspertami w celu wypracowania
najlepszego rozwiązania. Deklaruję również chęć w takim spotkaniu.
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Uchwałą Rady Miasta Torunia nr 285/2019 z dnia 21 listopada 2019 r., został przyjęty Plan
Adaptacji Miasta Torunia do zmian klimatu do roku 2030. W dokumencie tym widnieje
hasło: „Toruń miastem zrównoważonego rozwoju, chroniącym zasoby przyrodnicze,
dziedzictwo kulturowe oraz promującym działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa
mieszkańcom w aspekcie zmieniającego się klimatu". Ponadto, w dokumencie tym można
przeczytać, że Toruń jest miastem o niskim potencjale adaptacyjnym do zmian klimatu głównie ze
względu na bardzo niski udział terenów zielonych (3,4% pow.) oraz niski wskaźnik infrastruktury
błękitno-zielonej.
Realizacja zaproponowanych wariantów budowy węzła przesiadkowego przed dworcem Toruń
Wschodni wraz ze zmianą układu drogowego są sprzeczne z z założeniami zawartymi w Planie
Adaptacji bowiem są sprzeczne z zasadą ochrony zasobów przyrody i dziedzictwo
kulturowe min.: realizacja wariantu 2 wymaga rozebrania pięć historycznych budynków
mieszkalnych oraz dwóch schronów. Przedstawiane koncepcje budowy węzła nie zapewniają
również poszanowania dla przyrody, zmniejszy się bowiem powierzchnia biologicznie czynna. W
Planie Adaptacji autorzy podkreślają potrzebę minimalizacji ruchu kołowego w Toruniu na rzecz
transportu rowerowego, a w przedstawionych koncepcjach budowy węzła nacisk kładzie się na
zapewnienie komfortu dla użytkowników samochodu.
Opracowując koncepcję budowy nowego węzła proszę o planowanie inwestycji zgodnie z
panującą modą na tzn. zieloną infrastrukturę. Proszę o uwzględnianie w koncepcji takich
rozwiązań jak zielone torowiska, zielone przystanki, zielone parkingi, budowa parkletów czy
woonerfów. Rozwiązania te nie tylko wpłyną za zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej a
tym samym podniosą odporność miasta na zmiany klimatu ale mają również duże walory
estetyczne i podnoszą komfort przebywania ludzi w przestrzeni miejskiej.
A podczas przebudowy i rozbudowy nie zapominajmy o zapewnieniu ochrony drzew!
Sprawmy, żeby Toruń stał się zielony, miastem odpornym na zmiany klimatu a nie był betonową
pustynią!

53.

Chciałabym dołożyć swój głos w odniesieniu do projektu przebudowy dworca wschodniego w
Toruniu.
Jako mieszkanka Torunia cenię wartość historyczną miasta oraz jego charakter, który dotychczas
wydawał mi się w miarę przyjazny mieszkańcom. Jednak z kolejnymi inwestycjami widzę jak coraz
większa przestrzeń jest zajmowana dużymi węzłami drogowymi, a te już nie wydają się przyjazne
pieszym.
Zależy mi, aby w mieście, w którym chcę mieszkać warunki były sprzyjające. Zapewne jak wielu
mieszkańców, również i ja hciałabym mieć możliwość zapoznania się z tematem modernizacji
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dworca wschodniego, przysłuchaniu się głosom z wielu stron, podczas gdy okazuje się, że bardziej
przyjazne środowisku i pieszym pomysły mieszkańców są odbierane sceptycznie.
Uważam, że konsultacje powinny mieć większy zasięg, czy też brać pod uwagę krytyczne uwagi
przyszłych użytkowników planowanej modernizacji dążąc tym samym do znalezienia kompromisu
przedstawionych dość kontrastowych wizji. Proponowane zmiany nie powinny przyczyniać się do
niszczenia miejsc zabytkowych oraz betonowania zamiast zazieleniania go w celu polepszenia
jakości życia.
Uważam, że węzeł przesiadkowy powinien służyć osobom korzystającym z komunikacji miejskiej i
międzymiastowej, sprzyjać tego typu przesiadkom. W wersji przedstawionej przez Urząd Miasta
służy zdecydowanie wzmożeniu ruchu samochodowego.
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Urodziłem się na Mokrem i tutaj mieszkam. Ze wszystkich toruńskich dworców, Wschodni jest mi
najbliższy, jego otoczenie znam też najlepiej. Jest to miejsce zaniedbane, które wymaga
rewitalizacji, ale na pewno nie w proponowanej przez Was formie. Jako dziennikarz
przysłuchiwałem się wszystkim spotkaniom konsultacyjnym. Śledziłem je z rosnącym
zażenowaniem. Konsultacje miały dotyczyć węzła przesiadkowego, ale mowa była głównie o
węźle drogowym. Jak w ogóle możecie mówić o projektowaniu węzła przesiadkowego, skoro nie
macie danych o tym, ilu pasażerów korzysta z dworca? Potoków ludzkich też nikt nie sprawdzał, a
przecież powinny to być dane wyjściowe!
Ze względu na to, oraz ze względu na wpadki, jakie dawały o sobie znać podczas konsultacji, w
ogóle trudno traktować oba zaproponowane rozwiązania poważnie. Próbowałem się dowiedzieć,
co zamierzacie zrobić ze schronem, który się koło dworca znajduje. Z niejasnych odpowiedzi jasno
wynika, że nikt nie ma pojęcia o tym, iż w miejscu jednego z zaprojektowanych rond, znajduje się
kawał betonu.
Tuż obok dworca znajduje się firma, która sprzedaje samochody. Podczas konsultacji okazało się,
że oba proponowane przez Was warianty praktycznie uniemożliwią tej firmie dostawy. Dopiero
podczas spotkania padło pytanie o to, jak często te dostawy przyjeżdżają i o jakich porach.
Przepraszam, ale czy projektanci w ogóle oglądali teren, którym się zajmowali? Co jeszcze
umknęło ich oraz Państwa uwadze?
W lansowanej przez Państwa budowie węzła przesiadkowego, w gruncie rzeczy chodzi tylko i
wyłącznie o budowę węzła samochodowego. Głównymi, jeśli nie jedynymi beneficjentami
projektu, który teoretycznie ma służyć rozwojowi komunikacji zbiorowej, będą kierowcy
indywidualni. Uczestnicy konsultacji wiele razy powtarzali, że nie potrzebują kolejnego wielkiego i
drogiego węzła z budzącymi obawy przejściami podziemnymi, ale terenów rekreacyjnych i zieleni.
Ja się pod tym podpisuję. Przypominam również, że podobne do używanych obecnie argumenty
uzasadniające lansowaną przez władze miasta wizję rozbudowy, padały także przy okazji
modernizacji Szosy Chełmińskiej. Poszerzona szosa została oddana do użytku jesienią 2018 roku,
w roku 2019 znalazła się na pierwszym miejscu policyjnej listy najbardziej niebezpiecznych dróg
w mieście. Dziś jest też pokazywana jako przykład przestrzeni zdegradowanej, dotyczy to przede
wszystkim odcinka między ul. Bema i Polną. Nie popełniajmy kolejny raz tego błędu!
Liczę na to, że oba zaproponowane rozwiązania trafią do archiwum, a zastąpi je projekt, który
rzeczywiście będzie odpowiadał na potrzeby osób korzystających z komunikacji zbiorowej,
dworca, a także uwzględniający potrzeby społeczności lokalnej. Pamiętajmy, że im więcej osób
będzie korzystało z tramwajów, autobusów i pociągów, tym ruch w mieście będzie mniejszy.
Jako mieszkaniec Mokrego i historyk sprzeciwiam się również przewidzianym w związku z
rozbudową rozbiórkom. Toruń to nie tylko starówka i gotyk. Jego przedmieścia są równie ważne,
a związane z nimi historie fascynujące. Niestety, wraz z tymi przedmieściami, są wymazywane.
Ostatnia rzecz. Podczas konsultacji pojawiały się uwagi dotyczące dostępności i czytelności
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materiałów. Cztery dni przed konsultacjami jedynym udostępnionym materiałem były
pozbawione opisów mapy, które dla większości osób były nieczytelne. Jak pokazały te
konsultacje, czasu na przygotowanie się do spotkania przydałoby się więcej, zaś projekty powinny
być przedstawione w sposób bardziej przejrzysty.
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Poniżej zamieszczam uwagi do projektu dotyczącego rozbudowy infrastruktury związanej z
dworcem Toruń Wschodni.
Po pierwsze, odniosę się do samej formy przedstawienia mieszkańcom owego projektu. Został on
wykonany w formie kompletnie nieczytelnej dla osoby niezajmującej się zawodowo planowaniem
transportu. Dodatkowo, ów projekt został przedstawiony mieszkańcom na etapie już
zaawansowanym, co daje nam do zrozumienia, że konsultacje to tylko formalność i nie planują
Państwo wzięcia naszych komentarzy pod uwagę.
Pragnę też zwrócić uwagę na fakt, że przez sposób ich przeprowadzenia z konsultacji zostały
wykluczone osoby nieposiadające stałego dostępu do internetu – takie osoby mają takie samo
prawo do decydowania o wyglądzie i rozwoju miasta w którym żyją. Szczególnie, że często są to
osoby, które w szczególności potrzebują miasta przyjaznego pieszym, oraz które z uwagi na swój
wiek i/lub poziom niepełnosprawności nie mogą przemieszczać się po mieście samochodem.
Następnie chciałabym się odnieść do obu wariantów projektu. Są one niezgodne ze współczesną
wiedzą i praktyką w zakresie planowania transportu miejskiego. W XXI wieku na całym świecie
planiści skupiają się przede wszystkim na zmniejszeniu śladu węglowego miast i zwiększeniu
atrakcyjności przemieszczania się po nich pieszo. Poszerzanie dróg i ułatwianie podróży
samochodowych, połączone kompletnym zaniedbaniem transportu publicznego, sprawia, że
wzrasta zapotrzebowanie na podróże samochodem i nie rozwiązuje problemu dalszego
korkowania miast. Budowanie autostrad w środku miasta, gdzie pieszy nie może szybko
wyskoczyć na drugą stronę ulicy bez konieczności wykonywania skomplikowanych manewrów,
powoduje, że mieszkańcy są zamykani w puszkach bez możliwości ucieczki, bo wszędzie trzeba
pojechać samochodem, nawet po podstawowe zakupy. Natężenie ruchu można zmniejszyć dużo
taniej, niż przez zmienianie ulic w autostrady – można po prostu zwiększyć atrakcyjność
alternatywnych form transportu: ruchu pieszego i rowerowego oraz transportu publicznego. Nie
tworząc z miasta zasmogowanego molochu, gdzie samochody jeżdżą 100 km/h (bo jak dostaną
szerokie ulice, to żadne radary nie pomogą, kierowcy będą śmielej dociskać pedał gazu). M.in.
dlatego na przykład wariant drugi jest wariantem absolutnie niedopuszczalnym, gdyż tworzy on
de facto autostradę w środku miasta – co rozumiem jest opcją preferowaną przez inwestorów ze
względu na przepustowość. Takie rozwiązanie źle wpłynie na lokalne przedsiębiorstwa, które
polegają na obecności pieszych na ulicach, którzy przez wydłużenie się ich tras, znikną ponieważ
ta forma przemieszczania się nie będzie już atrakcyjna.
Budowanie przejść podziemnych obecnych w obu projektach jest reliktem PRL-u i śmieszne jest
wykorzystywanie ich w projekcie z XXI wieku. Są one niebezpieczne dla pieszego/rowerzysty, a
monitoring nie zmienia tego faktu – kamery są kradzione, a i po co ofierze monitoring po tym jak
już została skrzywdzona? Nie lepiej zapobiegać przestępczości poprzez odpowiednie
ukształtowanie terenu zamiast wykorzystywać publiczne pieniądze na rozwiązywanie spraw po
szkodzie, które wcale nie musiały zaistnieć, gdyby tylko przestrzeń miejska nie ułatwiała takich
zachowań? Dodatkowo takie przejścia wydłużają tylko niepotrzebnie trasę pieszego z galerii na
dworzec – osoba śpiesząca się na pociąg i tak wybierze najkrótszą drogę, czy jest ona
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oznakowana, czy nie.
Następny punkt: czym została uzasadniona ilość miejsc parkingowych zawartych w projekcie?
Jest ich zdecydowanie za dużo. Jeśli w domyśle ma to być parking typu Park and Ride, to takie
obiekty buduje się na obrzeżach miast a nie w ich centrum, w celu ograniczenia ilości
samochodów w granicach miasta!
Projekt w obu wersjach zakłada niszczenie istniejącej zabudowy, zieleni i terenów rekreacyjnych,
a przez to pogorszenie jakości życia mieszkańców, przestrzeni publicznej, zacieranie historii
miasta i działanie na szkodę ekosystemu. Toruń od dawna ma problem z szacunkiem dla
zabudowy młodszej niż 200 lat (do tej pory ciężko jest zapomnieć o Chełmionce), co szokuje
biorąc pod uwagę fakt, że w mieście funkcjonuje jedna z najlepszych w Europie instytucji
kształcących przyszłych konserwatorów zabytków (pod których powstają nawet nowe inwestycje
w postaci nowego gmachu centrum badawczego przy ulicy Henryka Sienkiewicza)! Wygląda to
tak, jakby Toruń nie był pewien swojej tożsamości – z jednej strony chwalimy się zielenią i
zabytkową starówką, a z drugiej buldożerem wjeżdżamy na wszystko co nie jest wpisane na listę
UNESCO i przyklejamy tym zachowaniom łatkę nowoczesności. Z szacunkiem dla zieleni nie jest
lepiej - nowo posadzone drzewa przez dziesięciolecia nie zastąpią dorosłych drzew jeśli chodzi o
wytwarzanie cienia i tlenu. Plus, znając standard opieki miasta nad nowymi drzewami, za rok czy
dwa i tak zmarnieją.
Oba warianty są przykładem złego gospodarowania miejskimi zasobami gruntów – obszary
przeznaczone pod jezdnie i parkingi będą dla miasta jedynie generować koszty i obniżać wartość
nieruchomości znajdujących się ich sąsiedztwie. Tendencja na świecie jest taka, że wartość
nieruchomości wzrasta, jeśli miasta dążą do rozwoju transportu publicznego.
Tutaj proponuję najbardziej racjonalne zmiany:
- integracja autobusów wszystkich linii w jednym miejscu w celu ułatwienia przesiadek – jest ona
możliwa przy wyznaczeniu buspasów na wiadukcie Kościuszki i ulicy Żółkiewskiego oraz
dopuszczenie wjazdu ze skrzyżowania w Skłodowskiej-Curie wyłącznie transportu publicznego
(pozostałe pojazdy mogą dojechać od strony średnicówki (Trasy Prezydenta Raczkiewicza),
- przejścia naziemne zamiast tuneli – zapewnienie bezpieczeństwa pieszym poprzez uspokojenie
ruchu na ulicy Skłodowskiej-Curie, zwężenie jezdni w okolicy przejść i wyniesienie ich na poziom
chodników (na całej szerokości jezdni),
- uspokojenie ruchu na ulicy Skłodowskiej-Curie – proponowane ograniczenie ruchu kołowego na
odcinku Żółkiewskiego – Wschodnia i obniżenie klasy drogi,
- utworzenie absolutnie minimalnej liczby miejsc parkingowych i miejsc postojowych Kiss&Ride
Na koniec jeszcze chciałabym się podzielić osobistą dygresją. Mimo, że jestem od urodzenia
Torunianką, w ciągu ostatnich paru lat miałam okazję mieszkać w Wiedniu, miejscu określanym
przez wiele międzynarodowych rankingów (m.in. Mercera) jako miasto o najwyższej jakości życia
na świecie. Jednym z głównych czynników tak wysokiej opinii o tym mieście jest właśnie
organizacja i dostępność transportu publicznego, oraz zwracanie szczególnej uwagi na tereny
zielone. Miasto intensywnie inwestuje w zmniejszenie ilości pojazdów na drogach i rozwój
infrastruktury publicznej, oraz gwarantuje niską cenę transportu publicznego (w ramach karty
rocznej jeden dzień podróży kosztuje pasażera 1 euro dziennie, co w przeliczeniu na siłę
nabywczą mieszkańców obu miast wynosi dużo taniej, niż w Toruniu). Oczywiście ceny te nie
biorą się znikąd, bowiem infrastruktura utrzymywana jest w dużej mierze z podatków. Ale
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powoduje to, że przeciętny wiedeńczyk nie potrzebuje samochodu, żeby przeżyć (czego nie
można powiedzieć o toruńczyku), a praktycznie do każdego celu można dotrzeć dużo szybciej
korzystając z tramwaju, autobusu, czy metra, niż siadając za kierownicą samochodu. Poza
wejściami do metra przejścia podziemne praktycznie tutaj nie istnieją. Główne ulice o znaczeniu
porównywalnym do Szosy Chełmińskiej (sprzed przebudowy) czy Legionów mają ograniczenie
prędkości do 30 km/h. Dzięki takim rozwiązaniom spacerowanie po Wiedniu to czysta
przyjemność, a i wielu Wiedeńczyków wybiera często z tego powodu nawet przejście pieszo do
pracy.
I rozumiem, Wiedeń jest miastem bogatszym, ale jest również 9 razy większy od Torunia. Jest on
nie tyle dowodem na własne bogactwo, a na rozsądne rozporządzanie podatkami mieszkańców.
Toruń jest średniej wielkości miastem i choć jest on w mizernym stanie jeśli chodzi o przestrzeń
publiczną, inwestycje które trzeba w nim przeprowadzić nie są tak drogie jak budowanie
autostrady w środku miasta. Zwłaszcza, że pieniądze które miasto chce wykorzystać na tę
inwestycję pochodzą z funduszy unijnych przeznaczonych na rozwój transportu publicznego.
Przedstawiony projekt proponuje kompletne przeciwieństwo tego konceptu.
Analizując te dwa projekty można zauważyć, że zostały one zaprojektowane przez osobę patrzącą
na świat przez okno samochodu. Jednak warto się zastanowić, czy takie podejście ma prawo bytu
w nowoczesnym mieście. Bo póki co przedstawione projekty są dowodem na to, że Toruń
inspiruje się miastami o niskim standardzie życia, a nie liderami rankingów.
Z wyrazami szacunku,
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Z tego co wiem, do dziś do północy można zgłaszać uwagi względem przebudowy dworca
wschodniego. Niestety piszę zupełnie na ostatnią chwilę, dlatego powiem zwięźle. Najbardziej
przychylam się do projektu Pani Sary Nalaskowskiej, który wydaje mi się najbardziej ekologiczny i
przyjazny dla pieszych.
poniżej przekazuję propozycje dotyczące budowy węzła przesiadkowego:
1. Zarówno tramwaje, jak i autobusy powinny zatrzymywać się jak najbliżej dworca, a piesze
dojście do niego musi być maksymalnie ułatwione dla wszystkich: w szczególności dla osób
przyjezdnych, starszych i z ograniczeniami w mobilności.
2. W dalszej odległości powinny znajdować się bezpieczne miejsca postojowe dla rowerów w
adekwatnej liczbie, punkt wyznaczony do odstawiania e-hulajnóg i skuterów oraz stacja roweru
miejskiego.
3. Następnie dopiero miejsca postojowe dla pojazdów uprzywilejowanych: osób z
niepełnosprawnościami, matek z dziećmi i pojazdów car-sharingowych, a najdalej dla zwykłych
aut. Parkowanie dla osób posiadających bilet jednorazowy lub miesięczny powinno być
bezpłatne. Proponujemy system analogiczny do tego funkcjonującego przy Cinema City:
zeskanowanie kodu QR z biletu umożliwia podniesienie szlabanu i wyjazd bez uiszczania
dodatkowej opłaty. Liczba miejsc postojowych nie powinna się znacząco zwiększać, powinna
raczej j być optymalnie wykorzystywana przez faktycznych pasażerów dworca, a nie przez osoby
postronne.
4. Rozwiązanie drogowe - o ile powinno w ogóle powstać, powinno być maksymalnie proste i
zrozumiałe dla osób przyjezdnych, nie wymagające zmian pasa ruchu, skomplikowanych
manewrów pod wiaduktem czy na jezdniach. Poszerzanie jezdni nie ma w tym przypadku
uzasadnienia. Istniejące przejście podziemne powinno zostać zasypane. Ruch powinien opierać
się na przejściach naziemnych.
5. Konieczne jest stworzenie przejścia naziemnego zbierającego ruch z przystanków
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tramwajowych przy ul. Marii Skłodowskiej Curie i galerii Copernicus. W tym miejscu piesi
intuicyjnie przechodzą na drugą stronę, szczególnie ci, którzy nie wiedzą, jak dotrzeć na Dworzec
z galerii, ponieważ nie są w stanie zlokalizować przejścia podziemnego. Idą “na czuja” i żadne
barierki i ekrany tego nie zmienią.
6. Powierzchnia biologicznie czynna powinna zostać zwiększona, a nie zmniejszona. Dojście do
dworca powinno być zacienione. Proponujemy oś widokową otwierającą się na dworzec w
postaci alei drzew wzdłuż proponowanego nowego przejścia naziemnego z azylem. To
zharmonizuje otoczenie dworca i podniesie jego estetykę, jednocześnie zapewniając komfort
podróżnym w upalne dni. Wprowadzone rozwiązania powinny uwzględniać dostępne rozwiązania
w zakresie retencji wody deszczowej.
7. Uwagi techniczne: należy uporządkować pilnie nazwy przystanków wokół Dworca
Wschodniego. Obecnie ich nazwy multiplikują się powodując chaos. Wszystkie autobusy powinny
zatrzymywać się pod dworcem i dopiero stamtąd ruszać dalej. Konieczność przechodzenia
podróżnych na przystanki przy ul. Żółkiewskiego powinny zostać zredukowana do zera. Buspasy i
pasy autobusowo-tramwajowe są oczywistością. Nie powinniśmy się bać ich wyznaczania.
8. Na węźle przesiadkowym czas na przesiadkę z roweru, autobusu i tramwaju w pociąg nie może
przekraczać 3 minut licząc z dojściem (z bagażem) z jednej formy transportu na drugą z
założeniem, że posiadamy bilet elektroniczny lub uprzednio zakupiony. Tak też powinny być
skomunikowane autobusy i tramwaje, żeby ich kumulacja następowała każdorazowo przed i po
odjeździe pociągów. Obecnie, ze względu na wyżej wymienione utrudnienia przesiadka pociągtramwaj potrafi trwać pół godziny.
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Po pierwsze uważamy, że obydwa warianty należy odrzucić i wrócić do projektowania opartego
na danych, statystyce, obserwacji zachowań pieszych, czyli pasażerów dworca, mając na uwadze
cel, który przyświeca projektowi Bit City. Tym celem jest zmniejszenie indywidualnych podróży
samochodem pomiędzy Toruniem a Bydgoszczą i wewnątrz aglomeracji. Podczas spotkań
konsultacyjnych projektanci i inwestor wydawali się nie posiadać żadnych danych
diagnostycznych - łącznie z tymi powszechnie dostępnymi, o tym ilu pasażerów korzystało z
dworca przed pandemią. W 2018 roku było to 2400 osób na dobę. Oczekujemy powrotu do
działań opartych na twardych danych i metod naukowych uwzględniających współczesne trendy
w urbanistyce w przygotowaniu nowego projektu węzła.
Dlaczego obydwa warianty należy odrzucić? Również dlatego, że obydwa są przeskalowane,
drogie i niszczą bezpowrotnie dwa bardzo ważne dla mieszkańców Jakubskiego i Mokrego
aspekty: zieleń i historyczną zabudowę, która jest istotnym elementem ich tożsamości. W
wariancie 2 zostanie rozebranych pięć historycznych budynków mieszkalnych, dwa schrony (o
jednym z nich projektanci nie mieli pojęcia) i jedna nastawnia kolejowa. Czy to nie pokazuje
doskonale niedostosowania wielkości projektu do realnej skali dworca? Gdyby nawet założyć, że
po realizacji projektu Dworzec Wschodni zyska tu pasażerów, co Dworzec Główny (ponad 5 700
osób na dobę), nadal nie równoważy to strat w zabudowie i zieleni, które będą miały miejsce.
Radykalna redukcja powierzchni biologicznie czynnej, zieleni izolacyjnej, wycinki drzew i krzewów
zniszczą miejsce już dziś wykorzystywane w celach rekreacyjnych. Teren wokół dworca jest
jedyną szansą na zielony rekreacyjny skwer dla okolicznych mieszkańców. Cała reszta przestrzeni
publicznej została dokładnie zabetonowana, zabudowana lub sprzedana.
Kilka słów o zieleni: zieleń izolacyjna w tym aspekcie jest niezwykle istotna. Szeroki ekran
zieleni od strony torowiska, co podnoszono podczas spotkania konsultacyjnego, jest
mieszkańcom niezbędny jak woda i powietrze. Po wycince drzew i krzewów wzdłuż torowiska
hałas kolejowy podniósł się znacząco. Co gorsza, po stronie ul. Chrobrego nie ma szans na
jakiekolwiek nasadzenia zieleni wysokiej ze względu na budowany kolektor kanalizacji. Pociągi
jadące na Toruń Wschodni są dziś słyszane na Jakubskim, Mokrym i Chełmińskim. Dlatego
jakakolwiek redukcja zieleni to bardzo zły pomysł. Zwykłe trawniki znajdujące się przy wiadukcie
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w 2020 roku stały się przez zaniechanie koszenia dziką łąką, która stanowiła pszczeli pożytek i
doskonale wchłaniała pyły wzbijane przez auta. Warto przypomnieć fakty: smog samochodowy
nie jest powodowany przez stanie aut w korkach. Wręcz przeciwnie: zgodnie z raportem NIK i
badaniami WIOŚ, większość pyłów zawieszonych pochodzących z ruchu samochodowego jest
skutkiem wtórnego unoszenia zanieczyszczeń znajdujących się na jezdniach: ziemi, pyłu, kurzu,
pozostałości po startych klockach samochodowych i oponach. Unoszenie zanieczyszczeń jest
najintensywniejsze podczas szybkiej jazdy, a nie podczas stania w korkach. Kwestia nasadzeń
zastępczych i "zostawiania" pojedynczych sztuk drzew na placu budowy. Przebudowa al. Św. Jana
Pawła II dobitnie uzmysłowiła nam, że nasadzenia zastępcze nie spełniają swojej roli, co gorsza na
terenie objętym budową wszystkie istniejące drzewa zostały zniszczone. Im większy plac budowy,
tym więcej zniszczonych drzew, krzewów, siedlisk ptaków i owadów oraz samej gleby, która po
nadmiernym zagęszczeniu i zmieszaniu z gruzem nie nadaje się już do nasadzeń.
Kwestie ruchu pieszego: cały świat odchodzi od spychania osób poruszających się w
najbardziej naturalny dla ludzi - na piechotę - pod ziemię. Pod ziemią nie jest bezpieczniej.
Przejścia podziemne stanowią generator niepożądanych zachowań w przestrzeni publicznej: od
śmiecenia i defekowania po spożywanie alkoholu i napady. W Toruniu przejścia na Rubinkowie
owiane są złą sławą, a mieszkańcy nieustannie się na nie skarżą. Wróćmy do myślenia o celu
projektu: czy budowa kolejnych dwóch miejsc tego typu skłoni mieszkańców do podróżowania
pociągiem czy tramwajem? Odpowiedź jest oczywista. Zyskuje tu tylko przepustowość. A i ona
nie jest wszak najważniejsza. Dlaczego?
Wielu kierowców podnosi kwestię przepustowości skrzyżowania. Oczywiście, ono się korkuje
na światłach. Na zjeździe z wiaduktu w stronę ul. Żółkiewskiego pojawia się problem, który potem
lawinowo korkuje sąsiednie ulice. To fakt. Ale - po pierwsze środki na Bit City III nie są w żaden
sposób przeznaczone na indywidualny transport samochodowy i jego problemy. Pociągi i
tramwaje nie stoją w korkach, poza sytuacjami kolizyjnymi. Po drugie, ruch tranzytowy zgodnie z
obietnicami prezydenta ma opuścić ul. Żółkiewskiego i Kościuszki wraz z budową pierwszego
etapu Trasy Wschodniej i przełożeniem biegu Drogi Krajowej nr 91 w tamtą stronę. Dlaczego
zatem magistrat uparcie sięga po środki na DK 91 w śladzie Kościuszki i Żółkiewskiego? Na to
pytanie podczas konsultacji nikt z przedstawicieli inwestora nie był w stanie odpowiedzieć. Czy to
oznacza, że nigdy nie pożegnamy dróg krajowych w centrum miasta?

59.

60.

Dzień dobry, chciałbym zaprotestować przeciwko pomysłom miasta na przebudow3 układu
komunikacyjnego przy dworcu wschodnim. Konsultacje pokazały że urzędnicy oraz projektant
odpowiedzialny za pomysł przebudowy nie mają danych które pozwolą zdiagnozować problemy
tej części miasta i związanej z nią komunikacji. Brak wiedzy o tym ile osób korzysta z dworca
wschodniego można określić tylko jednym słowem: dyletanctwo. Nie uwzględnienie w
przebudowie ruchu pieszego z galerii, zabetonowanie przestrzeni, wzrost temperatury związany
ze zlikwidowaniem terenów zielonych, wyburzenia starej zabudowy miasta nie pozwala pozostać
obojętnym wobec projektu miasta. Kolejna wada to brak bus pasów i skupienie się prawie
wyłącznie na ułatwieniu jazdy samochodem a przecież projekt bit city ma sprawić że to transport
zbiorowy stanie się popularniejszy. Podsumowując projekty nie spełnia on zakładanych celów, nie
pomaga pieszym, rowerzystom i transportowo zbiorowemu
Szanowni Państwo!
Moim zdaniem obydwa warianty nie spełniają oczekiwań społeczności lokalnej, co było słychać
na spotkaniu konsultacyjnym. Oczekuję zaprojektowania tego miejsca na nowo uwzględniając
rzeczywistą diagnozę problemów i zgodną z konkretnymi wskaźnikami i celem projektu Bit City.
Jeśli mamy faktycznie zwiększyć liczbę pasażerów dworca i zmniejszyć indywidualne podróże
samochodem - zróbmy to.
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Działaniom wokół dworca powinien zresztą towarzyszyć marketing i aktywne poszukiwanie
klientów. Firmy, które sytuują się w pobliżu Dworca Wschodniego powinny otrzymać w trakcie
trwania projektu ofertę tanich biletów kolejowych dla pracowników. Dworzec Wschodni
obsługiwał kiedyś duże zakłady pracy, czas do tego wrócić, skoro wokół takie powstają. Nie są to
już wprawdzie fabryki, a biurowce, ale i standard wyposażenia składów znacząco się podniósł i jak
rozumiem jeszcze podniesie.
Będę nudna, ale muszę to podkreślić, że zupełnie nie zgadzam się na:
1. Przejścia podziemne.
2. Poszerzenie jezdni kosztem zieleni i domów. I w ogóle poszerzenie jezdni.
3. Znaczące zwiększenie liczby miejsc postojowych, które odbieram jako prezent dla właściciela
sąsiedniego biurowca oraz przyszłego właściciela biurowca w końcu ul. Targowej.
4. Tak ogromny rozmiar placu budowy i całej inwestycji. Doświadczenia z Balzolą w al. Św. Jana
Pawła II nauczyły mnie, że budowlańcy bez jakiegokolwiek nadzoru inwestorskiego są w stanie
pomniki przyrody niszczyć, bo im tak wygodnie. Im większa inwestycja, tym więcej drzew na
koniec uschnie, niezależnie od tego, czy miały być wycięte czy nie. Po stronie ul. Sobieskiego
inwestycja powinna ograniczyć się do rewitalizacji zieleni, remontu istniejących elementów.
5. Wycinki drzew i krzewów.
6. Zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej. Już dziś na pl. Skarbka jest brzydko, latem
gorąco, a jesienią i zimą hulają wiatry. Tworzenie śródmiejskiej wyspy ciepła to nigdy nie jest
dobry pomysł.
7. Brak przyjaznego środowisku zagospodarowania wód opadowych.
8. Wyburzenia domów. Już dość, naprawdę. Chełmionka zniknęła, znikają wszystkie pruskie mury,
a teraz i murowana XIX-wieczna zabudowa ma skończyć pod walcem.
Podoba mi się propozycja pani ……………………. i propozycja przejścia naziemnego z przystanków
tramwajowych w stronę dworca i aleja drzew tam, którą można znaleźć w poście Zielonego
Torunia. Moim zdaniem to naprawdę zadałoby szyku okolicy i podniosło jej walory estetyczne.
Ale przede wszystkim podoba mi się podejście pani …………….., która koncentruje się na odbiorcy
końcowym projektu, czyli na pasażerach dworca.
Żeby liczba pasażerów rosła konieczna jest również inwestycja w linię kolejową do Sierpca, tak by
pociągi kursowały co pół godziny i zbierały wszystkich pasażerów. W Czernikowie miejsce na
parking jest, w Obrowie są chęci, Lubicz pewnie też coś wygospodaruje. Nawet na istniejącej już
infrastrukturze zwiększenie częstotliwości jazdy pociągów, zwiększyłoby liczbę pasażerów, a
zmniejszyło liczbę aut. Nie ukrywajmy, większość z osób stojących w korku na wiadukcie, to
potencjalni pasażerowie tej właśnie linii kolejowej. Nie do Chełmży, ale w stronę Czernikowa
powinny się kierować wszystkie wysiłki magistratu i PKP. Warto podjąć również rozmowy z
przewoźnikami autobusowymi.
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Chciałabym również zwrócić uwagę, że w jednym z wariantów pojawia się budowa drogi
dojazdowej od ulicy Studziennej do prywatnej inwestycji. Będą to środki przeznaczone
niezgodnie z celem projektu i stanowić będą koszt niekwalifikowalny.

Załączam inspirację z Dortmundu. Wiele miast niemieckich ubiega się właśnie o dofinansowanie
budów węzłów przesiadkowych w ramach programów rządowych czy środków europejskich,
również przeznaczonych na walkę z kryzysem po pandemii. Warto zainspirować się tymi
przykładami, zamiast urbanistyką ery Gierka. Tyle w kwestii Dworca.

Finiszując, jestem zmęczona formą prowadzenia konsultacji w mieście. Tyle razy już powtarzałam
i powtarzaliśmy, jeszcze pracując we Włączniku Obywatelskim, że powinno się konsultować
założenia projektów, a nie dawać mieszkańcom gotowe plany drobnym maczkiem i opcję A lub B
do wyboru. Powód jest zupełnie prosty: zupełnie po ludzku, trudno jest projektantowi czy
pomysłodawcy zaakceptować, że coś się może komuś nie podobać. Zupełnie naturalnie bronimy
własnych dzieł, czy to będzie projekt uchwały czy drogi. I dlatego właśnie tak trudno cokolwiek
potem zmienić... Konsultowanie założeń projektów pomogłoby też uniknąć odrzucenia ich przez
społeczność, dałoby twórczą energię, podniosło poczucie sprawstwa i przede wszystkim - nie
wywoływałoby konfliktów.

Co więcej, te konsultacje były zupełnie nieprzejrzyste, kompletnie niedostępne dla osób
starszych, zwykłych ludzi. Wzięła w nich udział grupa osób zaznajomionych ze współczesnymi
technologiami i super, ale czy naprawdę nie można było rozpocząć tego procesu wcześniej? Kilka
plansz z informacjami o przebudowie wokół dworca i adres do korespondencji papierowej
naprawdę umożliwiłby społeczności sąsiedzkiej wziąć udział w konsultacjach, albo
chociaż dowiedzieć się, że coś się tu będzie działo. Naprawdę jestem tym zmęczona i żałuję, że
nie interweniowałam w tej sprawie u poprzedniego Rzecznika Praw Obywatelskich, a dziś jest już
na takie listy za późno. Wszyscy stanowimy wspólnotę samorządową, nie tylko ci młodzi i zdrowi,
zanurzeni w nowych technologiach. A nawet i mi było szalenie trudno w tak szybkim tempie
zaznajomić się z projektami w PDF, które były skrajnie nieczytelne. Zwykły filmik wideo z miejsca
ewentualnego przyszłego placu budowy z człowiekiem, który tłumaczy, że tu będzie chodnik, tam
rondo, a tu rozbiórka, byłby niezwykle pomocny...

I cały czas pytam: czy ktoś bada, jak takie wielkie inwestycje wpływają na społeczność sąsiedzką?
Co dzieje się z mieszkańcami wyburzonych dzielnic? Czy radzą sobie finansowo i życiowo po
traumie wysiedlenia? Jak wychowują się ich dzieci? Czy odnajdują się w nowych szkołach? Jak
wielkopasmowe drogi typu Szosa Chełmińska wpływają na jakość życia ocalałych mieszkańców?
Jak wpływają na ceny nieruchomości? Naprawdę, nie rozumiem jak można podejmować takie
ogromne i kosztowne działania, bez wiedzy o ich potencjalnych konsekwencjach. Oczekuję
zmiany i poważnego podejścia do tego, co w mieście jest najważniejsze, czyli do mieszkańców.
Nie kierowców, nie pieszych nawet, tylko wspólnot sąsiedzkich i obywateli.
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Ponieważ nie miałem okazji wziąć udziału w konsultacjach na temat przebudowy węzła
przesiadkowego przy dworcu Toruń Wschodni, chciałbym chociaż w ten sposób zabrać głos.
Projekt wzbudza ogromne kontrowersje, ponieważ jest kolejną inwestycją, zakładającą dużą
ingerencję w tkankę miejską.
W Toruniu od kilku lat przeprowadzana jest modernizacja układu drogowego. Nie negując faktu
potrzeby takiej modernizacji, nie można przejść obojętnie nad ogromnymi zmianami w pejzażu
miejskim, które są jej skutkiem. Z powierzchni ziemi zniknęło wiele budynków, w tym również o
walorach zabytkowych i historycznych, zlikwidowano przy tej okazji wiele terenów zielonych i
zastąpiono je jezdniami. Tradycyjna zabudowa – domy otoczone zielenią zostały zastąpione przez
jezdnie i nowe budynki wielorodzinne, co zupełnie zmieniło wygląd niektórych dzielnic.
Stworzone przestrzenie służą głównie tym, którzy aktualnie przemieszczają się za pomocą
wynalazku liczącego zaledwie sto lat, czyli samochodu. A przecież każdy z nas jest przede
wszystkim pieszym. Poruszanie się na własnych nogach jest pierwotną, najzdrowszą formą
przemieszczania się. O tym, jak wygląda komfort korzystania z nowych ciągów pieszych można
przekonać się o każdej porze roku, ale szczególnie latem podczas upałów.
Co ciekawe, gdy zajrzymy do „Strategii rozwoju miasta Torunia do roku 2020 r.", możemy się
dowiedzieć, że „Toruń jest miastem o zrównoważonym rozwoju" (s. 7), dostrzega się w niej
również problemy związane z nadmiernym rozwojem transportu indywidualnego: „ważnym
wyzwaniem cywilizacyjnym dla miast jest presja środowiskowa – emisje z przemysłu i transportu,
nadmierne korzystanie z indywidualnych środków transportu, które powodują zanieczyszczenie
powietrza w miastach (smog), zmianę klimatu, wyspy ciepła itp." (s. 18). Warto również zajrzeć
do „Diagnozy do aktualizacji strategii rozwoju miasta Torunia do roku 2020". Jednym z głównych
problemów miasta jest według autorów opracowania „szybko rozwijający się indywidualny ruch
kołowy, niewystarczający poziom wykorzystywania z rozwiązań transportu publicznego przez
mieszkańców" (s. 114).
Opublikowane plany wskazują na to, że Toruń nie realizuje założeń własnej strategii oraz nie
stawia czoła zdiagnozowanym problemom, a wręcz je potęguje. W obu wariantach przewidziane
są wyburzenia domów (w jednym 2, w drugim 5) oraz zastąpienie obecnych terenów zielonych
drogami i miejscami parkingowymi. Tereny zielone, nawet jeśli niedostępne publicznie,
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oddziałują korzystnie na mikroklimat, zwiększają retencję wody deszczowej oraz skutecznie
regulują temperaturę okolicy w czasie upałów. Z kolei wyburzenia budynków mieszkalnych,
będących w przyzwoitym stanie technicznym, powinny ze względu na ich koszt społeczny i
finansowy być dopuszczalne tylko w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach.
W obliczu nadchodzącycych, i coraz bardziej odczuwalnych zmian klimatycznych oraz obecnego
stanu wiedzy na temat bezpośredniego korzystnego wpływu zieleni w mieście na zdrowie
mieszkańców, dalsze likwidowanie zieleni na rzecz przestrzeni przeznaczonych pod transport
indywidualny musi budzić zaniepokojenie.
Pomijając kwestie związane z konkretnym projektem, zwracam się z prośbą do osób
decydujących o przyszłości naszego miasta, aby w większym stopniu w projektowaniu
przestrzennym otworzyć się na głos pojedynczych mieszkańców i ich nieformalnych grup, jak
również brać pod uwagę obecny stan wiedzy na temat rozwoju miast oraz cytowane wyżej
założenia „Strategii rozwoju miasta". Korzystanie z energii mieszkańców, chcących mieć
pozytywny wpływ na kształt przestrzeni, w której żyją, może wyjść wszystkim tylko na dobre.
62.

Chcemy wyrazić swoją opinię w konsultacjach społecznych dotyczących okolicy Dworca Toruń
Wschodni.
Jesteśmy z Żoną emerytami 70 plus. Jesteśmy stąd, z Mokrego, mieszkamy na ul. Sobieskiego od
ponad 50 lat. Ja jestem z zawodu inżynierem budownictwa.
Pomysły zawarte w przedstawionych przez projektantów planach zmian w okolicy Dworca Toruń
Wschodni są, delikatnie to ujmując, zupełnie nietrafione. Ich przeskalowanie i widoczna
gigantomania, to jakby wzorce brane z połowy ubiegłego wieku. Chociaż nie jestem już osobą
czynną zawodowo, to nadal dużo czytam literatury fachowej, szczególnie artykułów w
angielskojęzycznej prasie branżowej i wiem, jak obecnie buduje się drogi i komunikację w
miastach na świecie, jak traktuje się niechronionych użytkowników ruchu.
To, co nam tu zaproponowano jest absolutnie nie do przyjęcia! Nie wolno betonować tak
wielkich powierzchni, nie wolno ludzi zaganiać do przejść podziemnych, lokalizować tak daleko
od siebie przystanków przesiadkowych jeśli tworzymy węzeł przesiadkowy!
Nie jest też aktualnie dopuszczalne w krajach europejskich niszczenie obiektów o znaczeniu
kulturowym,, istotnych dla charakteru obszaru. Należy je włączać, zmieniać ich funkcję, ale
zachowywać architekturę.
Moja Żona, pedagog, zwraca też uwagę na skutki, jakie wiążą się z wysiedleniami, z oderwaniem
ludzi od miejsc ich młodości, od sąsiadów, ze zmianą otoczenia. Mówimy i słyszymy często o
rewitalizacji społecznej, a tu działamy destrukcyjne na mieszkańców kilku domów.
Reasumując- żaden wariant nie może być zrealizowany, bo szkodliwość inwestycji jest ogromna,
korzyści nie ma żadnych.

63.

Szanowni Państwo,
W niniejszym mailu chciałbym przedstawić moje uwagi do projektu modernizacji okolic dworca
Toruń Wschodni oraz przyległego do niego węzła drogowego Żółkiewskiego-Kościuszki-Marii
Skłodowskiej-Curie.
Jako osoba mająca podstawową wiedzę techniczną z zakresu budownictwa drogowego, uważam,
że forma przedstawienia projektu mieszkańcom - osobom nieposiadającym takiej wiedzy, często
po prostu laikom, nie posiadającym odpowiednich umiejętności czytania rysunków - jest,
kolokwialnie mówiąc, kiepska i w przyszłości powinna zostać zmieniona. Brak legendy, zbyt wiele
warstw na rysunku, oraz stopień zaawansowania projektu, wskazują moim zdaniem na
karygodne podejście do przedstawienia go Mieszkańcom. Z perspektywy postawienia się w
miejscu osoby zainteresowanej, ale nie mającej wiedzy pozwalającej na analizę rysunku na
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poziomie merytorycznym, ciężko byłoby odnieść się do czegokolwiek zawartego na tych
rysunkach. Również lekceważący ton, z jakim były komentowane niektóre zgłaszane przez
Mieszkańców uwagi, nie wyglądał dobrze w kontekście "konsultacji".
Co do zaproponowanych wariantów:
Wariant 1. Z dwóch przedstawianych wariantów, uważam ten za lepszy - ale jest to wybór między
piekłem a czyśćcem. Poszerzenie jezdni od ul. Żółkiewskiego oraz na wiadukcie kosztem chodnika
uważam za niepotrzebne zwiększanie przepustowości skrzyżowania, która jest w zupełności
wystarczająca (jeżeli ktoś chce przejechać przez Toruń szybko - niech jedzie średnicówką), a w
związku z tym, generujące nieuzasadnione koszta związana z poszerzaniem chodnika wzorem
mostu Piłsudskiego.
Wariant 2. Uważam, że niedopuszczalne jest projektowanie węzłów autostradowych (lub quasiautostradowych) w centrum miasta, co wskazuje jednoznacznie na zacofanie, lub
niedoinformowanie przygotowujących ich inżynierów. Fakt, że w taki sposób budowane były
miasta zachodnie w poprzednim wieku, nie jest wystarczającym usprawiedliwieniem dla
profesjonalistów projektujących je dziś. Moim zdaniem, miasto oraz jego infrastruktura powinny
służyć mieszkańcom - wszystkim mieszkańcom, a nie tylko tym poruszającym się za pomocą
samochodów osobowych. Już w tej chwili poruszanie się pieszo po zachodniej stronie wiaduktu
Kościuszki jest (za) bardzo utrudnione, z uwagi na nadmierne poszerzenie jezdni, skutkujące
zbytnim rozpędzaniem się pojazdów (i przez to wypadki z udziałem pieszych na przejściu przy ul.
Kościuszki), oraz utrudnioną komunikację pieszych i rowerzystów, próbujących przemieścić się
ścieżką północną w kierunku ul. Polnej. Nie ma sensu kończyć tego dzieła i niszczyć komunikacji
nie-samochodowej po wschodniej stronie wiaduktu. Jest to wariant absolutnie niedopuszczalny i
myślę, że nie tylko z perspektywy pieszego, ale też z perspektywy Galerii Copernicus - wielu
mieszkańców dojeżdża w ten rejon autobusem/tramwajem, a utrudniając im komunikację,
utrudni się także dojście do samej galerii handlowej. Wariant 2 wskazuje także na kategoryczny
brak wiedzy projektantów nt. bezpieczeństwa okolicy, w jakiej znajdują się projektowane zmiany
- już w tej chwili Mieszkańcy unikają przechodzenia przez przejście podziemne na ul. Marii
Skłodowskiej-Curie, z uwagi na bezpieczeństwo własne i posiadanych przedmiotów, a
umieszczenie w okolicy drugiego tego typu przejścia będzie, znów używając kolokwializmu,
strzałem w stopę. Za dnia takie przejścia są względnie bezpieczne - natomiast należy mieć na
uwadze tych, którzy będą z niego korzystać w nocy, narażonych na niebezpieczeństwo, na co
wskazują historie z przejść podziemnych na osiedlach Rubinkowo i Na Skarpie - Mieszkańcy będą
wybierać wariant przekraczania trzy- lub cztero- jezdniowej ulicy z pominięciem jakiegokolwiek
przejścia, co na szerokiej jezdni musi prędzej czy później skończyć się katastrofą (vide - wypadek
na Szosie Lubickiej sprzed dwóch lat z udziałem starszej pary oraz pędzącego z prędkością 100
km/h pojazdu, NA PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH!!!!). Odpowiedzialność (boleję, że tylko moralna) za
pieszych spada w tym wypadku nie tylko na kierowcę, ale także projektanta takiego odcinka
drogi.
64.

Występując jako pełnomocnik grupy działaczy społecznych Zielonego Torunia przekazuję
niniejszym uwagi odnośnie konsultowanego węzła przesiadkowego.
I.
Węzeł przesiadkowy wokół Dworca Wschodniego - dlaczego w takiej formie mówimy nie?
Po pierwsze uważamy, że obydwa warianty należy odrzucić i wrócić do projektowania
opartego na danych, statystyce, obserwacji zachowań pieszych, czyli pasażerów dworca, mając
na uwadze cel, który przyświeca projektowi Bit City. Tym celem jest zmniejszenie indywidualnych
podróży samochodem pomiędzy Toruniem a Bydgoszczą i wewnątrz aglomeracji. Podczas
spotkań konsultacyjnych projektanci i inwestor wydawali się nie posiadać żadnych danych
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diagnostycznych - łącznie z tymi powszechnie dostępnymi, o tym ilu pasażerów korzystało z
dworca przed pandemią. W 2018 roku było to 2400 osób na dobę. Oczekujemy powrotu do
działań opartych na twardych danych i metod naukowych uwzględniających współczesne trendy
w urbanistyce w przygotowaniu nowego projektu węzła.
Dlaczego obydwa warianty należy odrzucić? Również dlatego, że obydwa są przeskalowane,
drogie i niszczą bezpowrotnie dwa bardzo ważne dla mieszkańców Jakubskiego i Mokrego
aspekty: zieleń i historyczną zabudowę, która jest istotnym elementem ich tożsamości. W
wariancie 2 zostanie rozebranych pięć historycznych budynków mieszkalnych, dwa schrony (o
jednym z nich projektanci nie mieli pojęcia) i jedna nastawnia kolejowa. Czy to nie pokazuje
doskonale niedostosowania wielkości projektu do realnej skali dworca? Gdyby nawet założyć, że
po realizacji projektu Dworzec Wschodni zyska tu pasażerów, co Dworzec Główny (ponad 5 700
osób na dobę), nadal nie równoważy to strat w zabudowie i zieleni, które będą miały miejsce.
Radykalna redukcja powierzchni biologicznie czynnej, zieleni izolacyjnej, wycinki drzew i krzewów
zniszczą miejsce już dziś wykorzystywane w celach rekreacyjnych. Teren wokół dworca jest
jedyną szansą na zielony rekreacyjny skwer dla okolicznych mieszkańców. Cała reszta przestrzeni
publicznej została dokładnie zabetonowana, zabudowana lub sprzedana.
Kilka słów o zieleni: zieleń izolacyjna w tym aspekcie jest niezwykle istotna. Szeroki ekran
zieleni od strony torowiska, co podnoszono podczas spotkania konsultacyjnego, jest
mieszkańcom niezbędny jak woda i powietrze. Po wycince drzew i krzewów wzdłuż torowiska
hałas kolejowy podniósł się znacząco. Co gorsza, po stronie ul. Chrobrego nie ma szans na
jakiekolwiek nasadzenia zieleni wysokiej ze względu na budowany kolektor kanalizacji. Pociągi
jadące na Toruń Wschodni są dziś słyszane na Jakubskim, Mokrym i Chełmińskim. Dlatego
jakakolwiek redukcja zieleni to bardzo zły pomysł. Zwykłe trawniki znajdujące się przy wiadukcie
w 2020 roku stały się przez zaniechanie koszenia dziką łąką, która stanowiła pszczeli pożytek i
doskonale wchłaniała pyły wzbijane przez auta. Warto przypomnieć fakty: smog samochodowy
nie jest powodowany przez stanie aut w korkach. Wręcz przeciwnie: zgodnie z raportem NIK i
badaniami WIOŚ, większość pyłów zawieszonych pochodzących z ruchu samochodowego jest
skutkiem wtórnego unoszenia zanieczyszczeń znajdujących się na jezdniach: ziemi, pyłu, kurzu,
pozostałości po startych klockach samochodowych i oponach. Unoszenie zanieczyszczeń jest
najintensywniejsze podczas szybkiej jazdy, a nie podczas stania w korkach. Kwestia nasadzeń
zastępczych i "zostawiania" pojedynczych sztuk drzew na placu budowy. Przebudowa al. Św. Jana
Pawła II dobitnie uzmysłowiła nam, że nasadzenia zastępcze nie spełniają swojej roli, co gorsza na
terenie objętym budową wszystkie istniejące drzewa zostały zniszczone. Im większy plac budowy,
tym więcej zniszczonych drzew, krzewów, siedlisk ptaków i owadów oraz samej gleby, która po
nadmiernym zagęszczeniu i zmieszaniu z gruzem nie nadaje się już do nasadzeń.
Kwestie ruchu pieszego: cały świat odchodzi od spychania osób poruszających się w
najbardziej naturalny dla ludzi - na piechotę - pod ziemię. Pod ziemią nie jest bezpieczniej.
Przejścia podziemne stanowią generator niepożądanych zachowań w przestrzeni publicznej: od
śmiecenia i defekowania po spożywanie alkoholu i napady. W Toruniu przejścia na Rubinkowie
owiane są złą sławą, a mieszkańcy nieustannie się na nie skarżą. Wróćmy do myślenia o celu
projektu: czy budowa kolejnych dwóch miejsc tego typu skłoni mieszkańców do podróżowania
pociągiem czy tramwajem? Odpowiedź jest oczywista. Zyskuje tu tylko przepustowość. A i ona
nie jest wszak najważniejsza. Dlaczego?
Wielu kierowców podnosi kwestię przepustowości skrzyżowania. Oczywiście, ono się korkuje
na światłach. Na zjeździe z wiaduktu w stronę ul. Żółkiewskiego pojawia się problem, który potem
lawinowo korkuje sąsiednie ulice. To fakt. Ale - po pierwsze środki na Bit City III nie są w żaden
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sposób przeznaczone na indywidualny transport samochodowy i jego problemy. Pociągi i
tramwaje nie stoją w korkach, poza sytuacjami kolizyjnymi. Po drugie, ruch tranzytowy zgodnie z
obietnicami prezydenta ma opuścić ul. Żółkiewskiego i Kościuszki wraz z budową pierwszego
etapu Trasy Wschodniej i przełożeniem biegu Drogi Krajowej nr 91 w tamtą stronę. Dlaczego
zatem magistrat uparcie sięga po środki na DK 91 w śladzie Kościuszki i Żółkiewskiego? Na to
pytanie podczas konsultacji nikt z przedstawicieli inwestora nie był w stanie odpowiedzieć. Czy to
oznacza, że nigdy nie pożegnamy dróg krajowych w centrum miasta?
Jaka alternatywa? Proponujemy węzeł w ludzkiej skali i zgodny z priorytetami
projektowymi:
1. Zarówno tramwaje, jak i autobusy powinny zatrzymywać się jak najbliżej dworca, a piesze
dojście do niego musi być maksymalnie ułatwione dla wszystkich: w szczególności dla osób
przyjezdnych, starszych i z ograniczeniami w mobilności.
2. W dalszej odległości powinny znajdować się bezpieczne miejsca postojowe dla rowerów w
adekwatnej liczbie, punkt wyznaczony do odstawiania e-hulajnóg i skuterów oraz stacja roweru
miejskiego.
3. Następnie dopiero miejsca postojowe dla pojazdów uprzywilejowanych: osób z
niepełnosprawnościami, matek z dziećmi i pojazdów car-sharingowych, a najdalej dla zwykłych
aut. Parkowanie dla osób posiadających bilet jednorazowy lub miesięczny powinno być
bezpłatne. Proponujemy system analogiczny do tego funkcjonującego przy Cinema City:
zeskanowanie kodu QR z biletu umożliwia podniesienie szlabanu i wyjazd bez uiszczania
dodatkowej opłaty. Liczba miejsc postojowych nie powinna się znacząco zwiększać, powinna
raczej j być optymalnie wykorzystywana przez faktycznych pasażerów dworca, a nie przez osoby
postronne.
4. Rozwiązanie drogowe - o ile powinno w ogóle powstać, powinno być maksymalnie proste i
zrozumiałe dla osób przyjezdnych, nie wymagające zmian pasa ruchu, skomplikowanych
manewrów pod wiaduktem czy na jezdniach. Poszerzanie jezdni nie ma w tym przypadku
uzasadnienia. Istniejące przejście podziemne powinno zostać zasypane. Ruch powinien opierać
się na przejściach naziemnych.
5. Konieczne jest stworzenie przejścia naziemnego zbierającego ruch z przystanków
tramwajowych przy ul. Marii Skłodowskiej Curie i galerii Copernicus. W tym miejscu piesi
intuicyjnie przechodzą na drugą stronę, szczególnie ci, którzy nie wiedzą, jak dotrzeć na Dworzec
z galerii, ponieważ nie są w stanie zlokalizować przejścia podziemnego. Idą "na czuja" i żadne
barierki i ekrany tego nie zmienią. Propozycję takiego przejścia oraz ciągu pieszego z drzewami
umieściliśmy na grafice (chodnik zaznaczony na zółto).
6. Powierzchnia biologicznie czynna powinna zostać zwiększona, a nie zmniejszona. Dojście do
dworca powinno być zacienione. Proponujemy oś widokową otwierającą się na dworzec w
postaci alei drzew wzdłuż proponowanego nowego przejścia naziemnego z azylem. To
zharmonizuje otoczenie dworca i podniesie jego estetykę, jednocześnie zapewniając komfort
podróżnym w upalne dni. Wprowadzone rozwiązania powinny uwzględniać dostępne rozwiązania
w zakresie retencji wody deszczowej.
7. Uwagi techniczne: należy uporządkować pilnie nazwy przystanków wokół Dworca
Wschodniego. Obecnie ich nazwy multiplikują się powodując chaos. Wszystkie autobusy powinny
zatrzymywać się pod dworcem i dopiero stamtąd ruszać dalej. Konieczność przechodzenia
podróżnych na przystanki przy ul. Żółkiewskiego powinny zostać zredukowana do zera. Buspasy i
pasy autobusowo-tramwajowe są oczywistością. Nie powinniśmy się bać ich wyznaczania.
8. Na węźle przesiadkowym czas na przesiadkę z roweru, autobusu i tramwaju w pociąg nie może
przekraczać 3 minut licząc z dojściem (z bagażem) z jednej formy transportu na drugą z
założeniem, że posiadamy bilet elektroniczny lub uprzednio zakupiony. Tak też powinny być
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skomunikowane autobusy i tramwaje, żeby ich kumulacja następowała każdorazowo przed i po
odjeździe pociągów. Obecnie, ze względu na wyżej wymienione utrudnienia przesiadka pociągtramwaj potrafi trwać pół godziny.
Uwagi można składać drogą mailową jeszcze jutro 29 stycznia, na
adres konsultacje@um.torun.pl.
Źródła:
https://utk.gov.pl/pl/raporty-i-analizy/analizy-i-monitoring/analizy-iopracowania/15580,Wymiana-pasazerska-na-stacjach-w-Polsce-w-2018-r.html?fbclid=IwAR37SQvE0jgS0_WtF9foeUnsFXpq0cUgj0LzLYzTTYmnurTNEWKpxVx9i0
https://wyborcza.biz/akcjespecjalne/7,177336,26701844,dlaczego-przesiadka-to-taki-problembo-nie-ma-na-co-sieprzesiasc.html?disableRedirects=true&fbclid=IwAR1LJvCgyr105XVp18JeNlvUIsevyXv_Hzh1z36ScZ
KjTxVlKSy7dyHXu6M
Link do naszego opracowania:
https://www.facebook.com/ZielonyTorun/photos/a.755025741286412/3558805114241780
II.
Dworzec Wschodni - wariant 3
Dzięki uprzejmości pani Sary Nalaskowskiej, planistki transportu z Wedderburn Transport
Planning prezentujemy jej głos w sprawie przestrzeni wokół dworca. Zaznaczamy w imieniu
autorki, że jest to bardzo wstępna, szkicowa koncepcja, która powstaje w tempie sprinterskim takim jak termin konsultacji.
Wnosimy o przyjęcie tego rozwiązania jako wariantu 3 w konsultacjach.
Link do opracowania:
https://www.facebook.com/ZielonyTorun/photos/a.755025741286412/3561764950612463/
III.
List profesor Marii Lewickiej, która pokrótce streściła czym jest współczesna tzw. Nowa
Urbanistyka, której podstawy opanował już m. in. Wrocław, którego wygodny i zielony plac
dworcowy jest znany w całej Polsce. My dodajemy plac przed dworcem i to głównym w 160tysięcznym Heidelbergu.
"Szanowni Państwo,
Dziękując za możliwość uczestniczenia we wczorajszych konsultacjach chciałabym na gorąco
przekazać kilka uwag i uzasadniających te uwagi tekstów. Uzasadniają one też mój (a także
pozostałych osób biorących udział w konsultacjach) bardzo krytyczny stosunek do proponowanej
inwestycji.
Otóż w Polsce mamy do czynienia z rodzącą się w bólach ale jednak rodzącą się zmianą sposobu
myślenia o miastach. Z miasta modernistycznego, które imponowało nam w czasach PRL, kiedy to
dzielnice miast przecinały szerokie arterie, po których mknęły samochody, a ludzie zostali
sprowadzeni do podziemi albo wprowadzeni na kładki naziemne (mamy tego dość w Warszawie),
przechodzimy wreszcie do miasta podporządkowanego ludziom, zielonej ekologii i trosce o
ciągłość ducha miasta, a nie miasta podporządkowanego samochodom. Niestety raz zniszczone
miasto, przecięte estakadami, z wyburzonymi starymi budynkami, nie da się już naprawić. I
dlatego tak usilnie walczymy o to, żeby zatrzymać ten szaleńczy ruch ku pseudonowoczesności.
Po prostu tak się już w Europie nie buduje i nie na takie inwestycje Unia Europejska daje
pieniądze.
Uczę moich studentów od wielu lat zasad tej "nowej urbanistyki" - mówimy o planowaniu miast z
75

myślą o poruszającym się pieszo, rowerem lub komunikacją publiczną mieszkańcu tego miasta i o
jego potrzebach. O jego roli we współkształtowaniu miejsca do życia. Mówimy o osobach
niepełnosprawnych i ich prawie (też!) do korzystania z miasta. O wartości poczucia ciągłości
miejsca dla związku emocjonalnego z miejscem. Studenci czytają prace Jana Gehla, Christophera
Alexandra, ich obowiązkową lekturą będzie książka Charlesa Montgomery'ego "Miasto
szczęśliwe", będą się zapoznawać z dobrymi praktykami w tym zakresie, również wprowadzanymi
w polskich miastach. Moim marzeniem jest, żeby Toruń, miasto ich studiów, a także miasto
mojego dzieciństwa, stał się pokazowym miastem tak właśnie rozumianej nowoczesności, a nie
anty-przykładem. Projektowane zmiany zniszczą bowiem Toruń i jego specyfikę. Bo Toruń to nie
jest tylko turystyczna wypucowana Starówka! Toruń to miasto prawie 200 tysięcy ludzi, którzy
mieszkają w swoich dzielnicach - i ducha tych dzielnic trzeba za wszelka cenę podtrzymywać.
Oczywiście Toruń wymaga modernizacji i wiele zabiegów modernizacyjnych (np. obecna
przebudowa mostu) zasługuje na bardzo pozytywną ocenę. Niestety wiele innych zmian
przeprowadzonych w Toruniu już zniszczyło toruńskiego genius loci, pozostawiło wyjałowioną
pustynię - typowe nie-miejsca, których funkcja jest wyłącznie komunikacyjna. I ten proces trzeba
zatrzymać.
Załączam kilka tekstów, a także link (pewnie jeden z wielu) pokazujący na czym polega (dokonana
już w Europie) zmiana sposobu myślenia o miastach.
https://www.morizon.pl/blog/nowy-urbanizm-jak-ksztaltuje-wspolczesnemiasta/?fbclid=IwAR1WPqtFg8Z26VNnL3c40QvZOtAFUDm6aekyXcXdO9dAOmkgJgrmY6aC0Qk
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Szanowni Państwo,
W związku z prowadzonymi konsultacjami odnośnie zagospodarowania terenu w okolicach
Dworca Wschodniego jako klub sportowy z wieloletnią tradycją popieramy wniosek
Stowarzyszenia Rowerowy Toruń, aby teren przeznaczyć celom rekreacyjnym.
Nasze miasto jest coraz bardziej zurbanizowane i tym samym jest mniej miejsc do aktywnego
wypoczynku niż jeszcze kilkanaście lat temu. Misja krzewienia kultury fizycznej przynosi
wymierne i wieloaspektowe korzyści na różnych polach życia obywateli. Stąd naszym zdaniem
zagospodarowanie owego terenu na cele rekreacji jest słuszne. Przed wieloma laty w okolicy
Dworca Wschodniego istniał tor speedrowerowy, to właśnie na nim odbył się pierwszy
międzymiastowy mecz z udziałem drużyny z Torunia, to na nim miały miejsce I Otwarte
Indywidualne Mistrzostwa Torunia. To na nim swoją przygodę ze sportem rozpoczynało wielu
wybitnych zawodników, którzy w późniejszych latach z dumą reprezentowali Gród Kopernika na
arenach całego świata.
Pięknym nawiązaniem do tej pięknej historii byłoby powstanie w tym miejscu toru do
speedrowera. Nie chodzi tu o takie obiekty jak przy ulicy Bielańskiej czy przy ulicy Skierki.
Wystarczyło aby był minimum 60 metrowy tor z odpowiednią nawierzchnią, bez najmniej
infrastruktury. Mógłby on służyć w aktywizacji najmłodszych i tych starszych mieszkańców
naszego miasta, w czym moglibyśmy odebrać znaczną rolę. Z pewnością obiekt w tej lokalizacji
miałby rację bytu i to nie tylko z pobudek sentymentalnych. My jako Toruńskie Stowarzyszenie
Żużlowe deklarujemy już z tego miejsca gotowość do służenia radą przy budowie obiektu. Mamy
nadzieję, że historia oraz misja tego miejsca są jednym z argumentem za przeznaczeniem tego
miejsca na tereny rekreacyjne. Sport jak wiadomo uszlachetnia, a nie od dziś Toruń miastem
sportu bezwzględnie jest.

66.

Szanowni Państwo,
Piszę do Państwa w celu przekazania moich uwag do projektu Modernizacja linii kolejowej nr 353
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na odcinku Toruń Główny - Toruń Wschodni wraz z infrastrukturą dworcową oraz budową
nowych przystanków kolejowych w Toruniu - BiT City II.
Uwagi do sposobu przedstawienia projektu i przeprowadzenia konsultacji społecznych:
Proponowane warianty zostały przedstawione w sposób nieczytelny. Opublikowane na stronie
konsultacji społecznych pliki mają zbyt dużo zbędnych warstw, brakuje w nich tak podstawowych
elementów jak legenda czy strzałka północy – widok jest obrócony więc nawet osobie
profesjonalnie zajmującej się planowaniem infrastruktury miejskiej utrudnia to czytanie mapy.
Ponadto opublikowane materiały są niezrozumiałe dla osób niemających na co dzień styczności z
planowaniem przestrzennym, co skutecznie zniechęca mieszkańców do wyrażenia swojej opinii.
Sposób prowadzenia konsultacji eliminuje także osoby niekorzystające z komputera. Wydaje się,
że jest to zabieg celowy, gdyż proponowane warianty nie mają nic wspólnego z celem projektu
BiT City, którym było zmniejszenie liczby indywidualnych podróży samochodem poprzez
modernizację linii kolejowej, tworzenie nowych przystanków i integrację z transportem
publicznym. Proponowane przez miasto rozwiązania będą miały wręcz odwrotny skutek.
Zachęcam też do większej otwartości na opinie mieszkańców i niezbywanie zasadnych uwag o
nieintuicyjnym rozmieszczeniu przystanków oraz próśb o ich zintegrowanie w jednym miejscu
odpowiedziami, że „Torunianie wiedzą gdzie iść" lub „nie da się". Da się dużo i może to zadziałać
na korzyść nas wszystkich, wystarczy tylko nie trzymać się kurczowo utartych w Polsce
schematów.
Uwagi ogólne do zaproponowanych wariantów:
Oba zaproponowane przez miasto warianty są na obszarze miejskim niedopuszczalne. Wśród
planistów transportu wiedzą powszechną jest to, że budowa nowych dróg dla samochodów,
poszerzanie istniejących i zwiększanie przepustowości skrzyżowań wywołuje zjawisko zwane
„induced demand" – wywołanego zapotrzebowania na podróże samochodem wynikającego z
tego, że ten środek transportu jest najwygodniejszy.
Proponowane przez Państwa rozwiązania powodować będą dalsze zwiększenie zapotrzebowania
na podróże samochodem, co przyczyni się do dalszego korkowania miast. Natężenie ruchu
samochodowego zmniejsza się poprzez zwiększanie atrakcyjności alternatywnych form
transportu: ruchu pieszego i rowerowego oraz transportu publicznego.
Serdecznie polecam lekturę anglojęzycznego artykułu, w którym omówione zostały przypadki
likwidacji dużych arterii miejskich i wpływ tych zmian na ruch samochodowy w mieście: Cairns,
Sally & Atkins, Stephen & Goodwin, Phil. (2002). Disappearing traffic? The story so far. Municipal
Engineer.
Zaprezentowane warianty są nie tylko niezgodne z ogólnym celem projektu BiT City, ale też ze
współczesną wiedzą transportową. Nie zaprezentowano podstawowych analiz transportu
publicznego, struktury przestrzennej dróg pieszych i rowerowych, liczby czy też potrzeb osób
podróżujących w sposób aktywny i osób z ograniczoną mobilnością. Strategia rozwoju połączeń
kolejowych jest niejasna.
Zaleca się konsultację projektu z kompetentnymi specjalistami od mobilności miejskiej (w tym
transportu publicznego i mobilności aktywnej), a nie wyłącznie z inżynierami ruchu drogowego i
Krajową Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, która w swoich rekomendacjach dotyczących
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bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu wykazuje się skrajnym brakiem zrozumienia
zachowań pieszych i rowerzystów. Likwidacja przejść naziemnych nie likwiduje potrzeby
przekraczania jezdni w danym miejscu, tak samo jak brak przejścia nie uniemożliwia
przekraczania jezdni, a jedynie zdejmuje odpowiedzialność z kierowcy. Montowanie barierek
niepotrzebnie wydłuża trasy pieszych czyniąc tę formę transportu mniej wygodną i atrakcyjną od
podróży samochodem, co przyczynia się do ciągłego wzrostu udziału podróży samochodowych w
mieście.
Nie zaprezentowano podstawy do proponowanych rozwiązań projektowych. Jakie założenia
przyjęto przy prognozowaniu ruchu? Czy miasto w ogóle zakłada jakiekolwiek kroki mające na
celu zmniejszenie udziału podróży samochodem?
Klasyczny model ruchu, w którym nie uwzględniono aktywnych form transportu lub
uwzględniono je zakładając arbitralny udział procentowy podróży aktywnych jest niekompletny i
niezgodny ze współczesną wiedzą o przemieszczaniu się ludzi w mieście, dlatego sam w sobie nie
może być wystarczającym uzasadnieniem dążenia władz miasta do zwiększania przepustowości
skrzyżowań w mieście. Wynika to między innymi z tego, że klasyczny model transportowy w skali
makro opiera się na znacznej wielkości regionach transportowych i wyznaczaniu podróży
pomiędzy nimi. Podróże piesze odbywają się najczęściej na znacznie mniejszą skalę i do ich
modelowania zaleca się metodę, w której źródła i cele są rozłożone wzdłuż sieci, a nie w rejonach
transportowych. Polecam zapoznanie się z załączoną pracą magisterską Badanie i analiza wpływu
struktury przestrzenno-funkcjonalnej sieci dróg pieszych na ruch pieszych na przykładzie osiedli
Bydgoskie Przedmieście i Bielany w Toruniu, a w szczególności z rozdziałem V, w którym
pokazałam jak można zmierzyć wpływ proponowanych zmian w układzie przestrzennym na
dostępność obszarów i rozkład potencjału ruchu pieszego.
W obu wersjach projekt zakłada niszczenie zieleni, terenów rekreacyjnych i istniejącej zabudowy,
co wpłynie negatywnie na jakość życia mieszkańców, ekosystem i zatrze historię miasta, bez
wyraźnych korzyści. Dojrzałej zieleni nie można w prosty sposób zastąpić nowymi nasadzeniami,
a „inwestycje" w jezdnie i parkingi tylko generują koszty, hałas i obniżają wartość nieruchomości.
Przemyślane inwestycje w transport publiczny mogą natomiast przynieść wymierne ekonomiczne
korzyści. Miasto może zarabiać na wynajmie lokali znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie
węzłów przesiadkowych, a nieruchomości znajdujące się w ich pobliżu będą zyskiwać na wartości.
W przeciwieństwie do nieruchomości znajdujących się w pobliżu węzłów dróg szybkiego ruchu.
Liczba miejsc parkingowych jest zbyt wysoka. Co było podstawą jej obliczenia? Parkingi typu P&R
buduje się na obrzeżach miast po to aby zmniejszyć ruch w mieście.
Oba zaproponowane warianty są przykładem
Uwagi do wariantu 1:
Poszerzenie jezdni wiaduktu Kościuszki jest nieuzasadnione, a koszty dobudowy chodnika są zbyt
wysokie. Zamiast tego można wyznaczyć pasy dla autobusów w celu zwiększenia atrakcyjności
transportu publicznego.
Poszerzenie jezdni Żółkiewskiego również jest nieuzasadnione. Lepiej wyznaczyć buspasy i
dodatkową drogę rowerową po południowej stronie jezdni.
Poszerzanie jezdni Sobieskiego u wlotu na skrzyżowanie też jest nieuzasadnione. Lepszym
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rozwiązaniem byłoby wprowadzenie zakazu przejazdu samochodów na wprost w SkłodowskiejCurie i wyznaczenie nieuwzględnionej w projekcie drogi rowerowej wzdłuż ulic Sobieskiego i
Skłodowskiej-Curie.
Tunel pod ulicą Skłodowskiej-Curie wywołuje poczucie zagrożenia. Brakuje naturalnego nadzoru
ludzi, którzy byliby obecni w poziomie jezdni i niepotrzebnie wydłuża trasę pieszego i rowerzysty
z dworca oraz ulicy Kościuszki w kierunku galerii handlowej. Pieszy naturalnie dąży do skracania
sobie drogi, co zawsze będzie prowadzić do tego, że jezdnie będą przekraczane w miejscach
niewyznaczonych, w szczególności w godzinach nocnych, co oznacza, że tunele nie są przejawem
faktycznej troski o bezpieczeństwo pieszego, a jedynie zniesienia odpowiedzialności kierowcy.
O bezpieczeństwo pieszego dba się poprzez fizyczne ograniczanie prędkości, np. poprzez
zwężanie jezdni lub wynoszenie przejść dla pieszych (na całej szerokości jezdni).
Należy umożliwić pieszym przekraczanie jezdni w pożądanych miejscach, co zwiększy
atrakcyjność podróży pieszych i zmniejszy zapotrzebowanie na podróże samochodem. Można to
zrobić poprzez ograniczenie ruchu na ulicy Skłodowskiej-Curie i dodanie dwóch przejść
naziemnych: jednego łączącego istniejący przystanek tramwajowy z dworcem oraz drugiego na
wysokości wjazdu na teren galerii handlowej. Proponuje się negocjacje z właścicielami – takie
przejście może mieć korzystny wpływ na liczbę klientów jeśli w tym miejscu zostanie utworzone
nowe wejście do budynku.
Wydaje się, że kwestia gospodarki wodnej nie została przemyślana przez projektanta. Proponuję
utworzenie zbiornika retencyjnego, który pomoże w skutecznym odnowieniu nawierzchni
zatrzymując wodę w obiegu lokalnym, a dodatkowo nada charakteru przestrzeni publicznej i
terenom rekreacyjnym.
Uwagi do wariantu 2:
Proponowany układ zajmuje za dużo miejsca. Brak sygnalizacji zapewniający ciągły ruch
samochodowy i zajęcie ogromnej przestrzeni jest rozwiązaniem typowym dla dróg szybkiego
ruchu, obwodnic i autostrad, a miast.
Rozwiązanie będzie negatywnie oddziaływało na lokalne przedsiębiorstwa, w szczególności te
znajdujące się przy ulicy Targowej, w której przeważa ruch pieszy. Wszystkie trasy piesze w
okolicy ulegną wydłużeniu więc ta forma przemieszczania będzie jeszcze mniej atrakcyjna, a więc
i potencjalnych klientów będzie mniej.
Miejsc parkingowych jest zdecydowanie za dużo. Na jakiej podstawie obliczono ich liczbę?
Drogi piesze i rowerowe zostały wydłużone w sposób sprzeczny ze współczesną wiedzą o
zachowaniu ludzi. Tego typu wydłużenie tras mniejsza atrakcyjność tych form transportu, co jest
niezgodne ze współczesną dobrą praktyką w planowaniu transportu. Należy dążyć do utworzenia
jak najbardziej bezpośrednich dróg pieszych poprzez analizę istniejących dróg i połączenie ich bez
konieczności zmiany poziomu.
Proponowane rozwiązanie alternatywne:
Ponieważ żaden z zaprezentowanych przez miasto wariantów nie jest na obszarze miejskim
rozwiązaniem akceptowalnym, w załączniku przesyłam rysunek alternatywnej wstępnej koncepcji
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zagospodarowania terenu wokół dworca Toruń Wschodni.
Proponowana przeze mnie koncepcja bazuje na naturalnych kierunkach ruchu pieszego i jest
odpowiedzią na apele mieszkańców o integrację transportu publicznego w jednym miejscu. Jest
to możliwe do osiągnięcia przy ograniczeniu ruchu samochodowego na ulicy Skłodowskiej-Curie
na odcinku od wiaduktu Kościuszki do ulicy Łukowej i zezwolenie jedynie na ruch transportu
publicznego, pojazdów uprzywilejowanych i rowerzystów.
Dzięki takim ograniczeniom, a także buspasom wyznaczonym wzdłuż osi Kościuszki-Żółkiewskiego
oraz odpowiednio zaprogramowanej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu, autobusy jadące we
wszystkich kierunkach mogłyby zatrzymywać się przy istniejącym przystanku tramwajowym, co
znacznie ułatwiłoby przesiadki pomiędzy różnymi środkami transportu. Ograniczenie ruchu
umożliwiłoby także swobodne przejście pomiędzy obiema stronami jezdni naziemnymi
przejściami dla pieszych.
Za ograniczeniem ruchu na tym odcinku przemawia także bliskość galerii handlowej. Utworzenie
nowego przejścia przy ruchliwym węźle przesiadkowym, a w przypadku zainteresowania
właściciela nawet dodatkowego wejścia od strony Skłodowskiej-Curie skutkować może większą
liczbą klientów, a dla miasta zmniejszenie zapotrzebowania na podróże samochodowe do galerii i
brak konieczności poszerzania dróg.
W miejscu istniejącego parkingu przed dworcem proponuje się utworzenie zielonego skweru, w
którym podróżni mogliby poczekać na autobus, tramwaj lub pociąg. Pomiędzy naturalnymi
drogami można utworzyć zbiornik retencyjny zbierający wodę opadową i zatrzymujący ją w
obiegu lokalnym, bez obciążania kanalizacji, z korzyścią dla zieleni oraz pełniący funkcje
estetyczne.
Minimalną liczbę miejsc postojowych K&R można zlokalizować wzdłuż jednokierunkowej drogi
dojazdowej wokół skweru, natomiast wzdłuż jego pierzei, z zachowaniem naturalnych dróg,
można zlokalizować niewysokie budynki o funkcjach handlowo-usługowych w parterze. W
przypadku zaproponowanego rozwiązania zakłada się, że transport publiczny jest zintegrowany w
jednym miejscu, a przestrzeń zaprojektowana jest w sposób atrakcyjny dla ludzi, nie pojazdów.
Wzdłuż fasad proponowanych budynków codziennie przechodzić będzie znaczna liczba osób
podróżujących koleją, a także klientów galerii przemieszczających się transportem publicznym i
spacerujących mieszkańców. Jest to więc dobra lokalizacja dla gastronomii z ogródkami oraz
niewielkich lokali handlowych.
Niewiele jest przedsiębiorstw, które nie skorzystałyby na lokalizacji w pobliżu dróg o dużym
potencjale ruchu ludzi, mogących zatrzymać się w dowolnym miejscu i momencie. Takimi
cechami charakteryzują się przede wszystkim ruch pieszy jako najbardziej „elastyczna" forma
transportu oraz - w przypadku zapewnienia odpowiedniej infrastruktury - ruch rowerowy.
Zadbanie niezmotoryzowanych uczestników ruchu i dobre zaprojektowanie przestrzeni dla ludzi
może nieść za sobą nie tylko poprawę jakości życia mieszkańców, ale też wymierne korzyści
ekonomiczne wynikające między innymi z wynajmu powierzchni użytkowej czy zwiększenia
wartości nieruchomości znajdujących się w bliskim sąsiedztwie dworca. Inwestowanie w
poszerzanie jezdni, budowę parkingów, wycinka drzew i wyburzanie budynków generuje
wyłącznie koszty, o nieodwracalnych szkodach wyrządzonych tkance miejskiej nie wspominając.
Wyobraźmy sobie sytuację, w której w naszym mieście rzeczywiście funkcjonuje ToruńskoBydgoska kolej metropolitalna, która odpowiada rzeczywistym potrzebom mieszańców
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metropolii. Kursuje regularnie, zatrzymuje się w pożądanych miejscach oraz jest zintegrowana z
miejskim transportem publicznym. Mieszkańcy Nieszawki, Cierpic, Solca, Łysomic, Papowa,
Turzna, Kowalewa czy Wąbrzeźna przyjeżdżają do Torunia do pracy czy szkoły regularnie
kursującą koleją, bo jest to szybsze i wygodniejsze niż podróż samochodem. Nie wysiadają tylko
na Dworcu Głównym, ale też dobrze skomunikowanych z resztą miasta dworcach Miasto,
Północnym i Wschodnim.
W taki sposób nowoczesne miasto powinno zarządzać problemem korków i braku miejsc
parkingowych. Nie poprzez „zwiększanie przepustowości" i ułatwianie indywidualnych podróży
zmotoryzowanych, które tylko zachęci mieszkańców do korzystania z samochodu, a przez
zwiększanie atrakcyjności transportu publicznego i aktywnych form mobilności.

67.

Przesyłam moje uwagi w związku z konsultacjami dotyczącymi BiT City.
W związku z kolejnym karykaturalnym projektem przygotowanym przez Urząd Miasta, a
dotyczącym przebudowy układu drogowego Torunia, przesyłam swój głos w ramach trwających
konsultacji. I to pomimo tego, iż zastanawiam się czy jest sens brania w nich udziału, skoro raz, że
UMT nie opiera się na merytorycznych przesłankach, a tylko na sobie znanych (np. brak analiz
ruchu pieszego przed i po przebudowie, brak danych o retencji wody, brak wiedzy projektantów
o istnieniu tzw. schronów odcinkowych /sic!/), dwa że UMT realizuje cele z góry sobie
wyznaczone - tzn. przebudowa miasta pod kątem wygody kierowców - pozyskując na ten cel
środki z założenia przeznaczone na inne cele (BiT City to rozwój komunikacji zbiorowej: kolejowej
i miejskiej i integrowania ich ze sobą w celu ZMNIEJSZENIA natężenia ruchu samochodów;
ponadto projekt powinien na pierwszym miejscu stawiać pieszych i rowerzystów, a nie
kierowców), a trzy - UMT potrafi każdy pomysł podsunięty w ramach konsultacji wypaczyć "po
swojemu", co widać chociażby w przypadku przebudowy Placu Rapackiego, gdzie z koncepcji
(mojego zresztą autorstwa), która w konsultacjach zyskała najszerszą przychylność, został
szkielet, a wszelkie rozwiązania szczegółowe zostały zmienione tak, że cały projekt przestał
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spełniać

założoną

funkcjonalność.

Idea ZINTEGROWANEGO węzła przy Dworcu Wschodnim polegać powinna na tym aby miejsca
przesiadkowe pociągów, tramwajów i autobusów tworzyły jedną całość. Można to osiągnąć
fizycznie zbliżając je do siebie, lub tworząc szybkie i bezpośrednie przejścia miedzy nimi. W
przypadku rzeczonego węzła problemem jest fakt, iż między przystankiem tramwajowym a
kolejowym przebiega ulica Wschodnia, która utrudnia stworzenie bezpiecznego i szybkiego
przejścia. Jednocześnie uzmysłowić sobie należy fakt, że cały teren skrzyżowania położony jest na
nasypie - w przypadku tworzenia skrzyżowań wielopoziomowych konieczne jest dopasowywanie
poziomów dróg i chodników, tutaj jest to już dane. W związku z tym idealny układ docelowy
zawierałby dwa elementy: rozdzielenie ruchu pieszego i samochodowego na różnych poziomach,
oraz przesunięcie ulicy Wschodniej z obszaru między tramwajem a dworcem. Jest to trudne, ale
jestem pewien że współcześnie istnieją dziesiątki projektantów, którzy by temu zadaniu podołali.
Ponadto koszty poniesione na przesunięcie torowiska i przebudowę nasypów w celu rozdzielenia
ruchu pieszego i samochodowego poniesione zostaną zgodnie z przeznaczeniem projektu BiT City
(którego przeznaczeniem nie jest rozbudowa dróg, rond, parkingów w celu ułatwienia ruchu
samochodowego - WRĘCZ PRZECIWNIE! Kwestie zieleni, wobec trwającej katastrofy klimatycznej,
też nie są do przecenienia).
Przedstawiam swoją wersję takiego rozwiązania. Utrzymuje ona dużą ilość zieleni, jest bezpieczna
dla pieszych i kierowców i co ważne - nie wymaga żadnych wyburzeń (wobec kilkunastu
przewidywanych przez UMT) za wyjątkiem jednego budynku handlowego (w kółku, z nr 1).
Ewentualnie, w trakcie konkretnych prac projektowych może okazać sie, że do wyburzenia będzie
drugi pawilonik (w kółku, z nr 2) i część nadbudowy schronu (w kółku, z nr 3). Wszystkie te
miejsca handlowo-usługowe zostaną odtworzone w innym miejscu - o czym później.
Istotą proponowanego przeze mnie układu jest quasi-rondo w kształcie wymyślonym przez UMT
dla skrzyżowania na Placu ToMiTo. Zachowałem także jego oryginalną wielkość - oczywiście
można je zmniejszyć, chciałem pokazać, że taki układ drogowy zmieści się na Placu Skarbka i
będzie funkcjonalny. Układ ten umożliwia obsługę WSZYSTKICH relacji dla ulic Żółkiewskiego,
Kościuszki, Sobieskiego, Wschodnia i to bez konieczności rozbudowywania ulic o trzecie, czwarte
czy nawet piąte pasy. Zachowuje też relację Kościuszki-Żółkiewskiego jako główną, możliwą do
przejechania "na wprost". Przy odpowiednim zaprojektowaniu prawoskrętów będą one dostępne
cały czas, bez względu na cykle świateł. Projekt zapewnia też poprawę bezpieczeństwa i
drożności w ciągu ul. Żółkiewskiego poprzez likwidację skrętów i przejazdów oznaczonych nr 4 i 5
- obie relacje będą możliwe poprzez nowe rondo, a nadłożenie drogi o 200 m. jest niczym w
porównaniu ze spadkiem kolizyjności.
Drugim fundamentalnym elementem koncepcji jest przerzucenie torów przez ul. Wschodnią,
bliżej dworca. Nowe torowisko składa się z czterech odcinków łuków, takich samych jak łuk,
którym tramwaj zjeżdża z wiaduktu w ul. Wschodnią - oczywiście nie jest to szczegółowy
ostateczny kształt torowiska, ten stworzą inżynierowie, ale pokazuję, że MOŻNA (zwłaszcza, że
ten "wygibas" można zapewne złagodzić, umiejscawiając tory bliżej obecnej ul Wschodniej, a
ulicę wcześniej i mocniej wprowadzić w ślad obecnego torowiska. Przystanki na łukach torów
istnieją w Europie - ponownie podkreślam, że MOŻNA). Dodatkowo po torowisku poprowadzony
został buspas, tworząc w ten sposób PAT - który będzie ponadto szczególnie przydatny dla
autobusów na wiadukcie i ul. Kościuszki.
Ponieważ rondo obsługuje wszystkie relacje, wjazd na parking przed dworcem można
zaprojektować w dowolnym miejscu - kierując się jedynie umiejscowieniem samego parkingu. A
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ten, zgodnie ze wspomnianą ideą nietworzenia przeszkód między PATem a dworcem, lepiej
zlokalizować od strony ul. Wschodniej (wjazd na parking obsłuży też prywatne przedsiębiorstwo,
które w koncepcjach UMT zostało niemal całkowicie zignorowane i którego właściciel złożył juz
podobno protest). W ten sposób pomiędzy peronami PAT (bladożółty kolor) a dworcem zostanie

przestrzeń, która powinna zostać zagospodarowana zielenią (stąd zielony kolor na grafice) i na
której można dowolnie wytyczyć chodniki (podstawowe relacje zaznaczyłem ciemnozielonymi
strzałkami). Dojście do dworca z peronu południowo-wschodniego (kierunek w stronę
Rubinkowa) odbywać się będzie poprzez przejścia przez PAT, tak jak na Al. Solidarności.
Ponieważ całe skrzyżowanie jest wyniesione (oznaczyłem to schematycznie białą ząbkowaną
linią), oczywistym rozwiązaniem jest wykorzystanie tego do rozdzielenia ruchu samochodowego i
pieszego (np. w przypadku Placu Rapackiego rozważano tunel lub przejście podziemne, tutaj
różnicę poziomów mamy już daną). Chociaż tworzenie przejść podziemnych w kształcie
proponowanym dla Placu Rapackiego a znanym z Szosy Lubickiej (koło OBI oraz koło pętli
autobusowej, a także przy Leroy Merlin) jest niewskazane ze względu na niewygodę pieszych
(schody uciążliwe dla osób o ograniczonej mobilności /kobiety w ciąży, z wózkami, na szpilkach,
osoby o kulach, na wózkach, z bagażami/) i bezpieczeństwo (wąskie, raczej ciemne, pod ziemią)
to tutaj postuluję konstrukcję całkiem inną. Przede wszystkim przejścia będą znajdowały się na
poziomie "zero", czyli tym na którym prowadzące do nich chodniki. Nawiasem mówiąc
słuszniejsze byłoby w związku z tym mówienie nie tyle o przejściach podziemnych, ile o
estakadzie dla aut. Taki układ eliminuje też konieczność budowy schodów i wind. Po drugie: ciąg
komunikacyjny będzie szeroki - na grafice wejścia do niego wskazują błękitne prostokąty a
granice zewnętrzne błękitne linie, w środku umieściłem dwie wyspy stabilizujące górę - i na
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dodatek z zabudową użytkową (tutaj można przenieść lokale usługowe ze wspomnianych
pawilonów 1, 2, 3). Całość będzie wiec bardziej przypominać węzły znane z okolic dworca
Warszawa Centralna, Aleje Jerozolimskie, Marszałkowska.

68.

Uważam, że zmiany w analizowanym obszarze są zbędne, naruszają zabytkowe kamienice i
zabetonowują miasto. Nie widzę potrzeby zmian w tym miejscu. Konsultacje uważam za
tendencyjne bo nie obejmują wariantu "zostawić jak jest".
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Skończcie remonty, które są w toku i dajcie chociaż przez chwilę żyć kierowcom zamiast
wiecznych remontów i przebudów głównych skrzyżowań (które oczywiście były potrzebne i jest
to dla mnie zrozumiałe).
Miasto w długach, zaciśnięcie pasa zamiast budować takie zbędne gnioty jak ta propozycja
czyninne centra Kamerimydż (nawet nie warto sprawdzać jak ten zbędny fanaberyczny twór
miłośników kultury będzie się nazywał).
Pomimo krytycznej opinii dziękuję za możliwość wzięcia udziału w konsultacjach.
69.

Przesyłam swoje uwagi do wariantów zaprezentowanych przez Urząd Miasta.

Generalnie nie jestem zadowolony z przedstawionych propozycji i uważam, że obydwa warianty
trzeba odrzucić. Wnoszę zatem o spotkanie / konsultacje z Miejską Pracownią Urbanistyczną
rozpoczęcie procesu projektowania tego węzła w oparciu o dane statystyczne i obserwację ruchu
pieszych, czyli pasażerów dworca wschodniego, mając na uwadze przede wszystkim cel projektu
Bit City.
Obydwa zaprezentowane warianty nie tyle mijają się z celem projektu Bit City, co są
przeskalowane, drogie i niszczą bezpowrotnie tereny zieleni na osiedlu oraz jego historyczną
zabudowę. Nie rozumiem dlaczego węzeł przesiadkowy, który zmieści się w zupełności na
obecnym placu przed dworcem, ma być przyczynkiem do wyburzania domów i budowy węzła
drogowego? Przecież obie propozycje poprzez swoje rozwiązania drogowe absolutnie nie
korelują z realną skalą dworca i ilością obsługiwanych przezeń pasażerów. Kolejna zabudowa
powierzchni biologicznie czynnej, wycinki zieleni izolacyjnej, drzew i krzewów zniszczą miejsce
wykorzystywane obecnie w celach rekreacyjnych, o czym mówiłem na konsultacjach online.
Teren wokół dworca jest jedyną szansą na zielony skwer dla okolicznych mieszkańców, park
kieszonkowy z wybiegiem dla psów.
Ekran zieleni izolacyjnej od torowiska, co podnoszono podczas konsultacji, jest mieszkańcom
niezbędny. Po wycince drzew i krzewów wzdłuż torów hałas przejeżdżających pociągów podniósł
się znacząco. Wiemy już, że w ciągu ul. Chrobrego nie ma szans na jakiekolwiek nasadzenia zieleni
wysokiej ze względu na budowany kolektor kanalizacji (który de facto zniszczy nawet te resztki
zieleni, która ostała się po wycince PKP). Trawniki znajdujące się przy wiadukcie stały się w
minionym roku miejską łąką, która stanowiła pszczeli pożytek i doskonale wchłaniała smog od
ruchu pojazdów. Jest to teren, który wskazaliśmy w obywatelskim projekcie "Pieszy Toruń" jako
miejscówka dla odpoczynku wśród kwiatów i zieleni zorganizowanej.
Smog samochodowy tylko w części jest powodowany przez kopcenie aut stojących w korkach.
Większość zanieczyszczenia pochodzącego od ruchu pojazdów zgodnie z raportem NIK i
badaniami WIOŚ jest skutkiem wtórnego unoszenia zanieczyszczeń znajdujących się na jezdniach:
ziemi, pyłu, kurzu, pozostałości po startych klockach samochodowych i oponach. Unoszenie
zanieczyszczeń jest najintensywniejsze podczas szybkiej jazdy, a nie podczas stania w korkach.
Dlaczego optuję za rezygnacją z podziemnych przejść dla pieszych? Ponieważ naturalnym
miejscem człowieka jest przestrzeń miejska a nie podziemia, gdzie generują się niepożądane
zachowania takie jak śmiecenie, defekowanie, spożywanie alkoholu, molestowanie, pobicia czy
napady. Powinny być zatem wyznaczone jak najprostsze korytarze ruchu pieszego, zgodnie z
celem projektu Bit City.
Czy należy przebudować ruch drogowy w ramach tej inwestycji? Można, ponieważ Plac Skarbka
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jak każde skrzyżowanie korkuje się na światłach. Na zjeździe z wiaduktu w stronę ul.
Żółkiewskiego robi się tłok, który potem lawinowo korkuje sąsiednie ulice. Dlatego uważam, że
zmiany na tym skrzyżowaniu powinny dotyczyć uproszczenia ruchu i przez to poprawy jego
płynności, a nie budowy nowych pasów ruchu, poszerzanie ulic, budowę skomplikowanych
systemów rond i tuneli. Oba warianty w tym kontekście nie upłynnią ruchu aut na tym
skrzyżowaniu. Może to zrobić tylko jego uproszczenie.
Pociągi i tramwaje nie stoją w korkach, poza sytuacjami kolizyjnymi. Dlatego przede wszystkim
należy wyznaczyć na wiadukcie pasy autobusowo-tramwajowe, szczególnie w relacji Kościuszki Skłodowskiej. Po drugie, ruch tranzytowy z Drogi Krajowej nr 91 z ulic Kościuszki i Żółkiewskiego
zostanie niebawem przeniesiony na Trasę Wschodnią. Ruch W-Z obsługuje już na osiedlu Trasa
Raczkiewicza. Najprostszym rozwiązaniem będzie oczywiście budowa ronda turbinowego na
Placu Skarbka (jeśli oczywiście myślimy o utrzymaniu dotychczasowych relacji w ruchu
drogowym).
Zarówno tramwaje, jak i autobusy powinny zatrzymywać się jak najbliżej dworca. Węzeł powinien
obsługiwać też taksówki, hulajnogi, rower miejski oraz PKS. Piesze dojście do węzła musi być
maksymalnie ułatwione dla wszystkich pieszych czy pasażerów.
Węzeł powinien zawierać miejsca postojowe dla pojazdów uprzywilejowanych: osób z
niepełnosprawnościami, matek z dziećmi i pojazdów car-sharingowych, a najdalej kilka miejsc dla
zwykłych aut. Parkowanie dla osób posiadających bilet jednorazowy lub miesięczny powinno być
bezpłatne. Miejsca parkingowe dla zwykłych aut powinny być płatne jak na parkingu przy
targowisku na Szosie Chełmińskiej (można zastosować ten sam system pobierania opłat). Liczba
miejsc postojowych nie powinna się zwiększać.
Konieczne jest przejście naziemne zbierające ruch osób z przystanków tramwajowych przy ul.
Marii Skłodowskiej Curie i z galerii Copernicus. W tym miejscu piesi intuicyjnie przechodzą na
drugą stronę ulicy.
Należy plac przed dworcem zagospodarować zielenią. Dojście do dworca powinno być
zacienione. Uważam, że należy tereny zieleni wokół dworca profesjonalnie zaprojektować, tak, by
powstały osie widokowe na zabytkowy budynek dworcowy. Należy w budowie węzła zastosować
najnowsze rozwiązania ekologiczne, włącznie z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz
retencją i wykorzystaniem wód opadowych.
Wszystkie autobusy MZK i PKS powinny zatrzymywać się pod dworcem i dopiero stamtąd ruszać
dalej.
Przesiadka z roweru, autobusu i tramwaju w pociąg na nowym węźle powinna być jak najprostsza
a przez to jak najkrótsza. Tak też powinny być skomunikowane autobusy i tramwaje, żeby ich
kumulacja następowała każdorazowo przed i po odjeździe pociągów.
Wnoszę również o poddanie konsultacjom społecznym projektu węzła przesiadkowego autorstwa
pani ……………………….. (w załączeniu). Rozwiązanie to w pełni popieram.
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70.
Opinia mieszkańca do konsultacji społecznych dot. budowy węzła przesiadkowego przed
dworcem Toruń Wschodni
Nie akceptuję żadnego z zaproponowanych wariantów przebudowy węzła drogowego i węzła
przesiadkowego przy Dworcu Wschodnim, które przedłożono do konsultacji społecznych i
omawiano na spotkaniu online 22 stycznia br., na którym byłem obecny.
Jestem szczególnie zaniepokojony faktem, iż Urząd Miasta zdaje się nie dysponować
kompletnymi i rzetelnie zgromadzonymi danymi ani odnośnie stanu obecnego, ani odnośnie
zakładanych skutków przebudowy. Uważam, że zaniechanie przeprowadzenia rzetelnych badań
i/lub upublicznienia ich rezultatów jest niedopuszczalne, szczególnie z uwagi na przewidywane
koszty tego przedsięwzięcia - chodzi tutaj nie tylko o aspekt finansowy, choć i ten jest niezwykle
ważny, ale też o koszty społeczne i środowiskowe.
INFRASTRUKTURA
W trakcie spotkania konsultacyjnego usłyszałem, że przygotowując się do tego zadania, Urząd
Miasta Torunia zamierza: a) lepiej zadbać o bezpieczeństwo ruchu drogowego i pieszego w tym
obszarze miasta, b) zachęcić mieszkańców do korzystania z transportu publicznego, a także c)
poprawić przepustowość węzła drogowego przy Dworcu Wschodnim. W mojej ocenie żaden z
zaproponowanych wariantów nie przyczyni się do realizacji tych celów, więcej - jestem
przekonany, że przyniesie efekty przeciwne do zamierzonych.
ad a) → Wielopasmowe drogi skłaniają kierowców do jazdy z nadmierną prędkością, często
wbrew przepisom ruchu drogowego i niezależnie od ograniczenia prędkości obowiązującego w
danym miejscu. Rozwiązania infrastrukturalne same w sobie nie wystarczą, by zapewnić
bezpieczeństwo pieszym, rowerzystom i pojazdom. Uważam, że przekierowanie ruchu pieszych
do przejść podziemnych jest bardzo złym rozwiązaniem: jest kosztowne (również pod względem
środowiskowym), często prowadzi do dewastacji przestrzeni (zaśmiecanie, wandalizm) i
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niebezpiecznych sytuacji (bójki, napady), jest nieestetyczne, jest też wbrew obecnej tendencji w
urbanistyce, która nakazuje uprzywilejowanie ruchu pieszego i sprzeciwia się sprowadzaniu go do
przejść podziemnych.
ad b) → Uważam, że w pierwszej kolejności Urząd powinien skupić się na usprawnieniu obecnie
funkcjonujących rozwiązań, w szczególności na zaoferowaniu mieszkańcom atrakcyjnej siatki
połączeń autobusowych i tramwajowych, a także na ułatwieniu podróżnym przesiadek,
wprowadzeniu buspasów i oraz innych udogodnień dla transportu publicznego. Tego rodzaju
rozwiązania będą zdecydowanie lepiej zachęcać do rezygnacji z przemieszczania się po mieście
samochodem, w dodatku będą o wiele tańsze w porównaniu z proponowanym projektem
przebudowy.
ad c) → Miasto Toruń powinno zdecydowanie dążyć do zredukowania liczby samochodów na
drogach poruszających się w obrębie gminy (w tym również do obniżenia tego wskaźnika: liczby
pojazdów zarejestrowanych w Toruniu przypadających na 1000 mieszkańców). Rozbudowa
układu drogowego w tak dużej skali spowoduje jeszcze większe natężenie ruchu na tym
skrzyżowaniu, co nieuchronnie doprowadzi do dewastacji środowiska: będzie więcej hałasu,
spalin i innych zanieczyszczeń. Warto porzucić dogmatyczne podejście do kwestii tzw.
przepustowości, które nieodmiennie faworyzuje indywidualny transport samochodowy kosztem
środowiska, komunikacji publicznej, pieszych i rowerzystów, i pójść śladem miast, które
radykalnie zmieniły swoją politykę w kwestii infrastruktury drogowej i nie wahają się przed
demontowaniem miejskich autostrad po to, by zastąpić je miejscami przyjaznymi dla
mieszkańców, miejskiej przyrody i klimatu (choćby w Seulu, warto zobaczyć te zdjęcia i
dowiedzieć się więcej → Kto powiedział, że się nie da? Znikająca autostrada w centrum 10milionowego miasta). Jestem przekonany, że przebu-dowa tej okolicy w którymkolwiek z
przedstawionych wariantów zafunduje naszemu miastu same kłopoty, nie tylko aktualnym
mieszkańcom, ale i przyszłym pokoleniom torunian.
ZIELEŃ
Dopiero w trakcie spotkania konsultacyjnego usłyszałem o skali planowanych wycinek drzew i
krzewów. Przedstawione koszty środowiskowe są dla mnie absolutnie niedopuszczalne. Projekt
przewiduje wycinkę wielu drzew i krzewów, a proponowane nasadzenia zastępcze nie
zrekompensują nawet w minimalnym stopniu niepowetowanych strat dla miejskiej przyrody. W
mojej ocenie brak należytej dbałości o zieleń, brak informacji o planowanych działaniach
związanych z retencją wody, a także brak prognoz dotyczących miejskiej wyspy ciepła, która
nieuchronnie powstanie w tym miejscu w wyniku przebudowy, zupełnie dyskwalifikuje obydwa
warianty przedstawione do konsultacji.
POZOSTAŁE
Warto zwrócić uwagę, że przebudowa o tak dużym rozmachu doprowadzi do wielu
nieodwracalnych zmian. Informacje, jakie otrzymałem w trakcie spotkania 22 stycznia (od 9.00 do
13.00), odnośnie kosztów społecznych oraz dbałości o zabytki (również te, które nie są obecnie
wpisane do rejestru zabytków), są dla mnie niewystarczające. Na jakim etapie są konsultacje
społeczne dotyczące tej przebudowy, które Urząd prowadzi indywidualnie (tak usłyszałem w
trakcie spotkania online 22 stycznia) z użytkownikami i/lub mieszkańcami okolicznych
nieruchomości? Co do tej pory udało się ustalić? Jakie są opinie osób, z którymi miasto
przeprowadziło lub przeprowadza konsultacje w tej sprawie?

88

Na koniec chciałbym podkreślić, że jakość materiałów przygotowanych do konsultacji
społecznych w tej sprawie, pozostawia wiele do życzenia. W mojej ocenie, brak odpowiednich
wizualizacji oraz szczegółowego i przystępnego opisu na stronie internetowej konsultacji
niedobrze świadczy o zaangażowaniu Urzędu Miasta Torunia w budowanie konstruktywnego
dialogu z mieszkańcami. Przedstawianie wariantów przebudowy na ortofotomapach (zupełnie
nieczytelnych dla nie-specjalistów, w dodatku zamieszczonych na stronie w postaci dużych plików
PDF, które z trudem dają się przeglądać na starszych lub mniej wydajnych komputerach) trudno
uznać za rozwiązanie, które sprzyjałoby takiemu dialogowi. Mam nadzieję, że tego rodzaju
zaniedbania ze strony Urzędu już się nie powtórzą.
Proszę o uwzględnienie i odniesienie się do powyższych uwag, liczę na to, że mieszkańcy będą
mogli wyrazić swoje zdanie o planowanej przebudowie i zaproponować inne rozwiązania na
dalszych etapach konsultacji w tej sprawie.

71.

Jak zwykle w Toruniu publiczna dyskusja o jakiejkolwiek inwestycji uwidacznia toruńskie,
dwudziestowieczne rozumienie przestrzeni i relacji w niej. Przestrzeń miejska utożsamiana jest ze
strefą tranzytową, postrzegana jako nie-miejsce, rynnę i przechowalnię dla samochodów,
korytarz transportowy, który trzeba jak najszybciej przejechać. Totalnie ignoruje się fakt
wielowymiarowości przestrzeni, w której przecinają się płaszczyzny społeczne, komunikacyjne,
tożsamościowe czy środowiskowe co jest paradygmatem uznawanym w zdecydowanej
większości rozwiniętego świata. W izolacyjnej rzeczywistości pandemii Torunianie na własnej
skórze mogli się przekonać co znaczy jakość przestrzeni w najbliższym sąsiedztwie i już tych bajek
o doktrynie niezrównoważonej, indywidualnej mobilności nie kupują.
Ergo punktem wyjścia powinny być oczekiwania mieszkańców, a nie wyobrażenia urzędników
miejskich, w tym prezydenta. Nie ma co się odwoływać do MPZP ponieważ jego założenia
ludziom ewidentnie nie odpowiadają. MPZP to tylko norma, którą można zawsze zmienić. MPZP
powinien odzwierciedlać oczekiwania ludzi. Jeżeli okazuje się, że istnieje dysonans pomiędzy
MPZP, a oczekiwaniami to znaczy, że proces konsultacji społecznych został nieprawidłowo
przeprowadzony co jest przesłanką do przeprowadzenia procesu konsultacyjnego raz jeszcze i do
zmiany planu.
Mieszkańcy oczekują zmian w projekcie inwestycji uwzględniających działania
- podwyższające jakość przestrzeni publicznej
- redukujące proces azjatyzacji miasta, utrwalających lokalną tożsamość miejsc, zmniejszających
liczbę nie-miejsc
- sprzyjające zmniejszeniu zarówno ilości samochodów i przejechanych przez nie kilometrów
- wzmacniające roli komunikacji zrównoważonej - transportu publicznego, ruchu pieszego,
rowerowego
- angażujące kapitał ludzki Torunia w postaci energii i wiedzy mieszkańców na temat lokalnych
potrzeb
- szkoleniowe w toruńskim magistracie w celu zmiany paradygmatów w procesie podejmowania
decyzji
Konieczne jest dostosowanie MPZP do faktycznych i aktualnych oczekiwań mieszkańców.
Oczywiście obowiązkowa jest również ekspertyza antropologiczna i zidentyfikowanie praktyk
społecznych. Zresztą powinno to być standardem przy podejmowaniu decyzji na temat każdego
kawałka przestrzeni wspólnej w mieście. Kawałek trawnika między dworcem, a wiaduktem jest
miejscem odpoczynku w oczekiwaniu na pociąg, wcześniej jego otoczenie pełniło funkcję toru
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speedrowerowego, a aktualnie po opadach śniegu jest miejscem, na którym dzieciaki mogą
pojeździć na sankach. To tylko pojedyncze przykłady. Przecinających się płaszczyzn ludzkiego
działania jest bez liku, a projekt zupełnie to ignoruje. Tkanka miejska traktowana jest jak pole,
które można dowolnie zaorać bez oglądania się na człowieka.
Drogi Toruniu...
Jestem młodą, wykształconą w Polsce i za granicą osobą. Mieszkałam w kilku krajach, kilkunastu
miastach. Obserwowałam i analizowałam ich układ, architekturę, przeprowadzane zmiany. Kilka
lat po studiach zdecydowałam się wrócić do Torunia i tu założyć firmę, ponieważ zapamiętałam je
jako zielone, wygodne i bezpieczne miasto, idealne do zamieszkania z rodziną. Takie, w którym
znajdę wszystko, czego potrzebuję w zasięgu 15 minut drogi rowerem.
Zajmuję się projektowaniem i przez ostatnie lata obserwuje z rosnącą złością zalewanie mojego
miasta betonem w imię pseudo-nowoczesności i powtarzanie bzdur o "zapewnianiu
bezpieczeństwa" podczas gdy wyjście z domu bez opancerzenia blachami samochodu jest w
większości miejsc stresujące, nieprzyjemne i niebezpieczne.
Miasto o tej kompaktowości i ukształtowaniu terenu co Torun, mogłoby mieć przepiękną,
efektywną sieć połączeń rowerowych, świecić przykładem i ściągać młodych ludzi i turystów
właśnie tym - wygodą i bezpieczeństwem poruszania się po mieście. Miasta najchętniej
odwiedzane przez turystów i zamieszkiwane przez młodych ludzi to te, w których nie trzeba mieć
samochodu! Prowadzi to również do rozwoju lokalnego biznesu, małych sklepików, przy których
można się zatrzymać, kawiarni, restauracji i ducha miasta...
Nie jest nam potrzebna kolejna betonoza na Jakubskim, tylko może nie wszyscy jeszcze o tym
wiedzą. Większość wyborców nie jest urbanistami, oni chcą żyć w nowoczesnym i bezpiecznym
mieście i ufają, że to zostanie im zapewnione. Niestety w imię nowoczesności funduje się im
rozwiązania przestarzałe. Dopiero gdy będzie już za późno zorientują się, że nowa droga jest
może i mniej dziurawa, ale jakoś użytkuje się ją i mieszka się tu jakoś gorzej....
Stosowanie rozwiązań szkodliwych dla miasta, za publiczne pieniądze, gdy są już znane skutki
takich rozwiązań (na podstawie badań i przykładów z innych miast i krajów) może już być
potraktowanie jako narażanie na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia. Tworzenie rozwiązań
niebezpiecznych (na dodatek w imię bezpieczeństwa!) - działaniem przeciwko interesowi
publicznemu i działaniem na szkodę miasta i mieszkańców...
Proszę słuchajcie mądrych ludzi, jak np. profesor dr hab. Maria Lewicka, która w tej sprawie też
zabrała głos i zapoznajcie się z sugerowanym przez nią
artykułem: https://www.morizon.pl/blog/nowy-urbanizm-jak-ksztaltuje-wspolczesnemiasta/?fbclid=IwAR2UuZx2Ffsxyu3nRD33P2LRsDhLw4Gwsqs3SQ5AN8xtCt5DCkYsXvPfyCQ
Niestety w temacie Dworca Wschodniego konieczne jest przygotowanie zupełnie nowej
koncepcji.
Dziękuję za uwagę.
Dla Torunia...
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Chciałam podzielić się swoimi zastrzeżeniami do projektu: Modernizacja linii kolejowej nr 353 na
odcinku Toruń Główny - Toruń Wschodni
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wraz z infrastrukturą dworcową oraz budową nowych przystanków kolejowych w Toruniu - BiT
City II

Przede wszystkimi muszę zwrócić uwagę, że materiały stanowiące podstawę do dyskusji i
konsultacji, które miały być konsultacjami "społecznymi", były nieczytelne dla osoby nie
zajmującej się profesjonalnie budowaniem infrastruktury miejskiej i nieposiadającej
specjalistycznego wykształcenia technicznego w tej dziedzinie.

Ta okoliczność stanowić może poważny i uzasadniony zarzut niespełnienia obowiązku
przeprowadzenia konsultacji społecznych jako takich.
W konsultacjach społecznych powinien mieć możliwość udziału każdy mieszkaniec miasta, a nie
tylko wąskie grono osób, które de facto oderwane są od rzeczywistych potrzeb mieszkańców,
czyli przyszłych użytkowników planowanego przedsięwzięcia.
Materiały udostępnione do pobrania, jak też sama strona, na której były one udostępnione
(nieczytelna), już na wstępie zniechęcają potencjalnych zainteresowanych udziałem w
konsultacjach - ale może właśnie o to chodziło?
A przecież wszelkie przedsięwzięcia infrastrukturalne w mieście muszą uwzględniać w pierwszej
kolejności potrzeby jego mieszkańców i to oni powinni mieć możliwość szczegółowego
zapoznania się z charakterem inwestycji i jej wpływem na ich życie.
Jednak przy takiej prezentacji materiałów do konsultacji zapoznanie się przez laika, takiego jak ja,
było wyjątkowo utrudnione, żeby nie powiedzieć wręcz niemożliwe.

Zgłaszam zastrzeżenia do planowanych rozwiązań, które zostały przedstawione, i apeluję o
zaniechanie ich realizacji oraz zmianę całej koncepcji.
Moje zastrzeżenia są następujące:
- Projekt nie dotyczy modernizacji linii kolejowej , a rozbudowy parkingów i infrastruktury
drogowej - co jest niezgodne z tytułem projektu i być może w związku z tym także niezgodne z
przeznaczeniem funduszy, z których będzie finansowane;
- projekt przewiduje jedynie ułatwienie przemieszczania się samochodami oraz ich parkowania,
bez uwzględnienia potrzeb pieszych, czy rowerzystów, których ruch w tej części miasta (także w
każdej innej!) powinien być promowany;
- proponowane rozwiązania są archaiczne, choć na pozór wydają się być "nowoczesne". Szerokie
ulice i spychanie ludzi (pieszych) do podziemi niestety nie jest nowoczesne. Takie rozwiązania
zasługują na stanowczą krytykę i nie mogą być zaakceptowane w Toruniu, mieście, które chce
chwalić się swoją architekturą - nie tylko tą gotycką na Starówce, ale także zabudowaniami z XIX i
XX wieku, których nie sposób podziwiać z okien pędzących samochodów czy wędrując
podziemnymi tunelami;
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- szeroka droga, zwiększająca szybki ruch samochodowy, zamiast przybliżyć dworzec i przystanki
transportu miejskiego do punktów docelowych pasażerów korzystających z tego transportu,
jakimi są punkty usługowe, sklepy, galeria Copernicus itp, znajdujące się po drugiej stronie ulicy,
w rzeczywistości znacznie je oddali, utrudniając dostanie się do nich, a chyba nie to powinno być
celem zamierzonej inwestycji;
- projekt przewiduje likwidację istniejących zabudowań - czy naprawdę nie lubimy naszego
Torunia, że trzeba wszystko, co stanowi o jego uroku usuwać? Wystarczy usuwanie historycznych
zabudowań na Chełmińskim Przedmieściu, nie możemy dopuścić do dalszej likwidacji toruńskiej
architektury. Dużo wszyscy podróżujemy - podróże kształcą, można więc przyjrzeć się jak w
różnych europejskich miastach projektuje się rozwiązania komunikacyjne bez naruszania
istniejącej historycznej zabudowy i bez zbytniej ingerencji w miejski krajobraz stanowiący o
wyjątkowości i rozpoznawalności danego miasta;
- rozbudowa dróg wg zaproponowanego projektu oznacza likwidację istniejącej zieleni, co jest
niedopuszczalne! Kolejne pokolenia będą czekały długie lata na odzyskanie terenów zielonych.
Tego nie odtworzy się tak szybko, a przy takiej ilości samochodów, jaka miałaby przemieszczać się
po poszerzonych drogach (jeśli projekt w tej postaci zostanie zrealizowany będzie ich o wiele
więcej niż teraz!) zanieczyszczenie powietrza będzie dużo większe. Usuwanie terenów zielonych
jest też poważnym błędem wobec coraz szybciej postępujących niekorzystnych dla wszystkich
zmian klimatycznych;
- zaproponowane przejścia podziemne nie sprawdzą się, bo są bardzo niebezpieczne. Monitoring
w żadnym stopniu nie poprawia bezpieczeństwa! Proszę pamiętać, że potencjalny łobuz i
przestępca nie przejmuje się monitoringiem. Inaczej nie popełniałby występków. A tymczasem
wiem, że jest inaczej - pomimo monitoringu miejskiego dochodzi do napadów, rozbojów i innych
nieprzyjemnych zdarzeń. W chwili popełniania przestępstwa ofiara nie może liczyć na żadną
pomoc tylko dlatego, że jest zainstalowany monitoring. Monitoring ułatwia tylko pracę policji, to
jest jego jedyna funkcja. W żaden sposób nie poprawia bezpieczeństwa. Bezpiecznie możemy się
czuć tylko na normalnym, uczęszczanym przez ludzi, dobrze oświetlonym przejściu. Nie w
podziemiach.

W mojej ocenie proponowane rozwiązania będą miały bardzo negatywny wpływ na jakość życia
mieszkańców i nie mają żadnego związku z modernizacją linii kolejowej, infrastruktury
dworcowej i nowych przystanków.

W tym miejscu brakuje prawdziwego miejsca dla ludzi, którzy mogliby przebiec szybko z dworca
na przystanek, z przystanku do Galerii Copernicus i innych miejsc dla nich przeznaczonych. Takie
"ludzkie" miejsce ożywiłoby tę część miasta i uatrakcyjniłoby ją.
Toruń zasługuje na sensowne rozwiązania ekologiczne i uwzględniające potrzeby mieszkańców.
Przedstawione podczas konsultacji rozwiązania na pewno tego nie zapewnią.
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Chciałabym prosić o uwzględnienie moich uwag dotyczących budowy węzła przesiadkowego
przed dworcem Toruń Wschodni, które przedstawiłam na spotkaniu online 22.01.2021. Myślę, że
powstał protokół ze spotkania, dlatego nie będę się rozpisywać.
1. Obydwa warianty należy odrzucić - brak danych diagnostycznych ze strony projektantów - i
stworzyć nowy wariant, którego celem będzie zmniejszenie indywidualnych podróży
samochodem pomiędzy Toruniem a Bydgoszczą i wewnątrz aglomeracji (Bit City), opierając się na
współczesnych trendach w urbanistyce łączącej dbałość o zieleń, historyczną zabudowę
(tożsamość społeczności lokalnej Jakubskiego i Mokrego) i dobro podróżnych.
2. Proszę o większenie obszaru (w nowym - 3-cim projekcie) powierzchni biologicznie czynnej,
zieleni izolacyjnej, brak wycinki drzew i krzewów. Teren wokół dworca jest jedyną szansą na
zielony rekreacyjny skwer dla okolicznych mieszkańców. Cała reszta przestrzeni publicznej została
dokładnie zabetonowana, zabudowana lub sprzedana.
3. Piesi - w nowym wariancie - przejścia nadziemne.
Pięknie ujęta bardzo dokładna analiza opublikowana jest na stronie Zielonego Torunia na FB.
Pozwolę sobie przekopiować - ponieważ zgadzam się z taką wizją całkowicie i proszę uważać
poniższe słowa również za moje zdanie.
"Jaka alternatywa? Proponujemy węzeł w ludzkiej skali i zgodny z priorytetami projektowymi:
1. Zarówno tramwaje, jak i autobusy powinny zatrzymywać się jak najbliżej dworca, a piesze
dojście do niego musi być maksymalnie ułatwione dla wszystkich: w szczególności dla osób
przyjezdnych, starszych i z ograniczeniami w mobilności.
2. W dalszej odległości powinny znajdować się bezpieczne miejsca postojowe dla rowerów w
adekwatnej liczbie, punkt wyznaczony do odstawiania e-hulajnóg i skuterów oraz stacja roweru
miejskiego.
3. Następnie dopiero miejsca postojowe dla pojazdów uprzywilejowanych: osób z
niepełnosprawnościami, matek z dziećmi i pojazdów car-sharingowych, a najdalej dla zwykłych
aut. Parkowanie dla osób posiadających bilet jednorazowy lub miesięczny powinno być
bezpłatne. Proponujemy system analogiczny do tego funkcjonującego przy Cinema City:
zeskanowanie kodu QR z biletu umożliwia podniesienie szlabanu i wyjazd bez uiszczania
dodatkowej opłaty. Liczba miejsc postojowych nie powinna się znacząco zwiększać, powinna
raczej j być optymalnie wykorzystywana przez faktycznych pasażerów dworca, a nie przez osoby
postronne.
4. Rozwiązanie drogowe - o ile powinno w ogóle powstać, powinno być maksymalnie proste i
zrozumiałe dla osób przyjezdnych, nie wymagające zmian pasa ruchu, skomplikowanych
manewrów pod wiaduktem czy na jezdniach. Poszerzanie jezdni nie ma w tym przypadku
uzasadnienia. Istniejące przejście podziemne powinno zostać zasypane. Ruch powinien opierać
się na przejściach naziemnych.
5. Konieczne jest stworzenie przejścia naziemnego zbierającego ruch z przystanków
tramwajowych przy ul. Marii Skłodowskiej Curie i galerii Copernicus. W tym miejscu piesi
intuicyjnie przechodzą na drugą stronę, szczególnie ci, którzy nie wiedzą, jak dotrzeć na Dworzec
z galerii, ponieważ nie są w stanie zlokalizować przejścia podziemnego. Idą "na czuja" i żadne
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barierki i ekrany tego nie zmienią. Propozycję takiego przejścia oraz ciągu pieszego z drzewami
umieściliśmy na grafice (chodnik zaznaczony na zółto).
6. Powierzchnia biologicznie czynna powinna zostać zwiększona, a nie zmniejszona. Dojście do
dworca powinno być zacienione. Proponujemy oś widokową otwierającą się na dworzec w
postaci alei drzew wzdłuż proponowanego nowego przejścia naziemnego z azylem. To
zharmonizuje otoczenie dworca i podniesie jego estetykę, jednocześnie zapewniając komfort
podróżnym w upalne dni. Wprowadzone rozwiązania powinny uwzględniać dostępne rozwiązania
w zakresie retencji wody deszczowej.
7. Uwagi techniczne: należy uporządkować pilnie nazwy przystanków wokół Dworca
Wschodniego. Obecnie ich nazwy multiplikują się powodując chaos. Wszystkie autobusy powinny
zatrzymywać się pod dworcem i dopiero stamtąd ruszać dalej. Konieczność przechodzenia
podróżnych na przystanki przy ul. Żółkiewskiego powinny zostać zredukowana do zera. Buspasy i
pasy autobusowo-tramwajowe są oczywistością. Nie powinniśmy się bać ich wyznaczania.
8. Na węźle przesiadkowym czas na przesiadkę z roweru, autobusu i tramwaju w pociąg nie może
przekraczać 3 minut licząc z dojściem (z bagażem) z jednej formy transportu na drugą z
założeniem, że posiadamy bilet elektroniczny lub uprzednio zakupiony. Tak też powinny być
skomunikowane autobusy i tramwaje, żeby ich kumulacja następowała każdorazowo przed i po
odjeździe pociągów. Obecnie, ze względu na wyżej wymienione utrudnienia przesiadka pociągtramwaj potrafi trwać pół godziny.
75.

W dniu 22 stycznia 2021 r. brałem udział w spotkaniu konsultacyjnym pn. "Budowa węzła
przesiadkowego przed dworcem Toruń Wschodni". Korzystając z możliwości konsultacji,
chciałbym wyrazić swoją opinię na temat zaproponowanych rozwiązań.
W konsultacjach pytałem o ich główną ideę czyli „węzeł przesiadkowy". W moim rozumieniu
założeniem węzła jest integracja środków transportu i zmniejszenie odległości między
przystankami oraz taka organizacja ruchu pasażerów, aby czas oczekiwania i przesiadki był jak
najkrótszy. W konsultacjach chciałem dowiedzieć się czy przed dworcem Toruń Wschodni
powstanie węzeł podobny do tych w Alei Solidarności oraz Alei Św. Jana Pawła II, tj. dla
tramwajów i autobusów jednocześnie? W odpowiedzi dowiedziałem się, że przebudowa
usprawni dojazd do dworca samochodem. Ponieważ projekt nie może ingerować w trasę
tramwajów, ich przystanek nie zmieni położenia. Autobusy stawać mają przed wejściem do
dworca, czyli nieco bliżej niż obecnie – ale prawdopodobnie tylko te, które kończyć będą tam
bieg. Jak się dowiedziałem, projekt przebudowy nie jest przygotowywany we współpracy z PKP, a
zaproponowane rozwiązania nie są opracowane w oparciu o dane dotyczące ruchu pasażerskiego
na dworcu. Nie ma zatem podstaw by sądzić, że wpłyną na polepszenie komunikacji na linii
pociąg-transport publiczny.
W konsultacjach pytałem też o zaproponowane w obu wariantach zwiększenie ilości miejsc
parkingowych - czy takie propozycje to efekt zbadania potrzeb pasażerów korzystających z
dworca? Czy aktualnie istniejący parking jest niewystarczający? Uzyskałem ogólną odpowiedź, że
w mieście generalnie zawsze przyda się więcej miejsc parkingowych. Takie wyjaśnienie uznaję za
niewystarczające do wprowadzenia zaproponowanych zmian. W sytuacji, gdy nieznane są dane
na temat ilości pasażerów zostawiających samochody pod dworcem, aby przesiąść się na pociąg
oraz nie istnieje koncepcja takie powiększanie parkingu nie ma uzasadnienia.
Na spotkaniu zadałem również pytanie o zaplanowane w wariancie nr 2 wyburzenia budynków 94

w jakiej perspektywie czasowej planowane są wyburzenia, czy wydane są już zgody na rozbiórkę
oraz jakie rozwiązania przewidziano dla obecnych mieszkańców. Na pytania nie uzyskałem
odpowiedzi.
W trakcie spotkania dowiedziałem się, że jeden z wariantów jest preferowany przez
dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej UMT. Niestety nie uzyskałem odpowiedzi dlaczego.
Ze spotkania dowiedziałem się także o planowanej redukcji zieleni oraz wydłużeniu przejść
podziemnych, co uważam za zmiany na niekorzyść mieszkańców.
W mojej opinii projekt w obu zaproponowanych wariantach, wbrew nazwie, nie tworzy węzła
przesiadkowego i nie usprawni w znaczący sposób ani korzystania z komunikacji miejskiej w tym
rejonie, ani poruszania się na piechotę. Wyburzenia i wycinki wydają się być nieuzasadnione, a
problemy komunikacyjne niezdiagnozowane, stąd brak podstaw do akceptacji zaproponowanych
rozwiązań drogowych. Oba warianty nie poprawią komfortu mieszkańców, ani walorów
estetycznych i ekologicznych okolicy i powinny zostać odrzucone.
Przy okazji chciałbym podzielić się opinią na temat samych konsultacji, wyrażaną także przez
innych uczestników spotkania. Prezentowanie skomplikowanych rysunków technicznych bez
odpowiednich opisów wskazujących na planowane zmiany i rozwiązania wyklucza z udziału osoby
nieposiadające specjalistycznej wiedzy. Spotkanie konsultacyjne powinno być okazją do
uzupełnienia informacji podanych na stronie oraz zadawania pytań. W sytuacji, gdy projekty nie
są odpowiednio opisane, spotkanie staje się jedyną możliwością wzięcia udziału w konsultacjach
(które trwają od momentu opublikowania na stronie, a nie od momentu spotkania). Dopiero po
zwróceniu uwagi w czasie spotkania na stronie konsultacji została opublikowana legenda do
rysunków projektowych. Mam nadzieję, że w przyszłości strona konsultacji będzie wartościowym
źródłem wiedzy o proponowanych projektach.

Jednocześnie bardzo dziękuję za sprawą organizację konsultacji online. Mam nadzieję, że ta
komfortowa i inkluzywna forma konsultacji będzie możliwa do zastosowania także po zniesieniu
ograniczeń dotyczących zgromadzeń publicznych (np. z możliwością zadawania pytań w formie
moderowanego czatu).
76.

Nowe plany,które Państwo przedstawili budzą spore kontrowersje nie tylko wśród mieszkańców
tych budynków ale to głównie my jesteśmy w tym projekcie zagubieni.
Według Państwa projektów budynki kolejowe przy Plac Skarbka zostają bez zmian.
Zaplanowana jest droga pod naszymi oknami,zniszczenie resztek zieleni,wycięte drzewa ,w stronę
wiaduktu parking na 100miejsc. Zupełnie jest to niezrozumiałe,gdyż parking przed dworcem
często świeci pustkami ,betonowanie nowych miejsc zamiast obsadzanie ich drzewami ?dziwne
rozwiązanie i raczej zbędne w okolicy dworca Wschodniego.Nie wiem czy ktoś z Państwa zrobił
wywiad ilu jest podróżujących?perony świecą pustkami.
Nasze budynki należą do kolei i tu nasuwa się pytanie co z nami lokatorami ?czy w środku takiego
dużego projektu zostawi się nas z dziura w dachu?dodam ,że gwarancja na dach upłynęła 2lata
temu,dach jest nie ocieplony i czekamy na jego naprawę drugi rok nikt nas nie informuje co
dalej.Kolejne pytanie ,które się nasuwa to węzeł przesiadkowy i dymiące kominy?Tyle się mówi o
projekcie o ekologii i my w centrum tego wszystkiego z piecami?Budynek nie ocieplony,instalacja
stara nasze budynki mają dodać uroku temu projektowi?czy odstraszyć podróżujących?
Bardzo proszę o odpowiedź czy budynki będą remontowane czy zostawi się nas w obecnym
stanie?ewentualnie kto by nas musiał wyremontować?
95

Moje drugie pytanie to czy zabezpieczy się nas przed hałasem?
77.

Przejrzałem oba warianty prac w okolicach dworca wschodniego i uważam, że najlepszy będzie
wariant 2. Uważam tak, ponieważ likwidacja sygnalizacji świetlnej na takim skrzyżowaniu jak na
placu Skarbka to rozwiązanie problemu korków tworzących się w godzinach szczytu na ulicy
Kościuszki w kierunku mostu im. Elżbiety Zawadzkiej oraz w kierunku Rubinkowa.
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Najczęściej pojawiające się uwagi
Lp.

Uwaga

1.

Uwagi dotyczące zieleni
– zieleń zamiast parkingu przed dworcem (ewentualnie – zielony parking z drzewami i
miejscami do odpoczynku);
- nie wycinać drzew;
- zielone torowiska;
-nasadzić więcej zieleni
Zrezygnować z przejść podziemnych
Przed dworcem stworzyć prawdziwy węzeł przesiadkowy, na którym zatrzymywałyby się i
autobusy i tramwaje - możliwość wjazdu tramwaju przed dw. Wschodni i stworzenie tam
wspólnych przystanków autobusowo-tramwajowych (parkingi można wyznaczyć tam gdzie
teraz jest przystanek tramwajowy)
Utworzyć naziemne przejścia dla pieszych
Wprowadzić rozwiązania dla pieszych i rowerowych użytkowników ruchu, zgodne z zasadami
zrównoważonego transportu oraz z poszanowaniem zieleni i walorów historyczno-społecznych
osiedla
Wprowadzić rozwiązania, które zmierzają do rozwoju komunikacji miejskiej
Zapytać o opinię osoby mieszkające w kamienicach przeznaczonych do rozbiórki oraz
mieszkańców osiedla
Zaprojektować przebudowę zgodnie z trendami zrównoważonego rozwoju, zostawiając i
wkomponowując jak najwięcej zieleni
Pozostawić górkę saneczkową pod wiaduktem
Dostosować komunikację miejską do potrzeb mieszkańców (przystanki są rozrzucone,
odległości pomiędzy nimi zbyt duże, nazwy przystanków są mylące dla pasażerów, brakuje
wyświetlanych informacji z godziną odjazdów poszczególnych autobusów)
Utworzyć przejścia naziemne przyjazne dla osób starszych, z niepełnosprawnościami oraz
rodziców z wózkami
Jako alternatywę zbudować parking podziemny pokryty zielenią
Należy fizycznie ograniczyć ruch samochodowy
Utworzyć stacje Roweru Miejskiego
Postawić stojaki rowerowe (mogą być zadaszone)
parking typu Kiss and Ride max 3 miejsca
Zamieścić informację nt. zajętości miejsc parkingowych wyświetlaną na tablicy przy wjeździe
Zamieścić informację pasażerską nt. linii autobusowych i tramwajowych przy wyjściach z
budynku dworca i tunelu na perony
Zamieścić informację pasażerską nt. najbliższych pociągach przy wejściach do budynku dworca i
tunelu na perony
Alternatywne rozwiązanie dla przebudowy:
1.Zarówno tramwaje, jak i autobusy powinny zatrzymywać się jak najbliżej dworca, a piesze
dojście do niego musi być maksymalnie ułatwione dla wszystkich: w szczególności dla osób
przyjezdnych, starszych i z ograniczeniami w mobilności.
2. W dalszej odległości powinny znajdować się bezpieczne miejsca postojowe dla rowerów w
adekwatnej liczbie, punkt wyznaczony do odstawiania e-hulajnóg i skuterów oraz stacja roweru
miejskiego.
3. Następnie dopiero miejsca postojowe dla pojazdów uprzywilejowanych: osób z
niepełnosprawnościami, matek z dziećmi i pojazdów car-sharingowych, a najdalej dla zwykłych
aut. Parkowanie dla osób posiadających bilet jednorazowy lub miesięczny powinno być
bezpłatne. Proponujemy system analogiczny do tego funkcjonującego przy Cinema City:

2.
3.

4.
5.

6.
7.
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9.
10.

11.
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18.
19.
20.
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21.

zeskanowanie kodu QR z biletu umożliwia podniesienie szlabanu i wyjazd bez uiszczania
dodatkowej opłaty. Liczba miejsc postojowych nie powinna się znacząco zwiększać, powinna
raczej j być optymalnie wykorzystywana przez faktycznych pasażerów dworca, a nie przez
osoby postronne.
4. Rozwiązanie drogowe - o ile powinno w ogóle powstać, powinno być maksymalnie proste i
zrozumiałe dla osób przyjezdnych, nie wymagające zmian pasa ruchu, skomplikowanych
manewrów pod wiaduktem czy na jezdniach. Poszerzanie jezdni nie ma w tym przypadku
uzasadnienia. Istniejące przejście podziemne powinno zostać zasypane. Ruch powinien opierać
się na przejściach naziemnych.
5. Konieczne jest stworzenie przejścia naziemnego zbierającego ruch z przystanków
tramwajowych przy ul. Marii Skłodowskiej Curie i galerii Copernicus. W tym miejscu piesi
intuicyjnie przechodzą na drugą stronę, szczególnie ci, którzy nie wiedzą, jak dotrzeć na
Dworzec z galerii, ponieważ nie są w stanie zlokalizować przejścia podziemnego. Idą “na czuja”
i żadne barierki i ekrany tego nie zmienią.
6. Powierzchnia biologicznie czynna powinna zostać zwiększona, a nie zmniejszona. Dojście do
dworca powinno być zacienione. Proponujemy oś widokową otwierającą się na dworzec w
postaci alei drzew wzdłuż proponowanego nowego przejścia naziemnego z azylem. To
zharmonizuje otoczenie dworca i podniesie jego estetykę, jednocześnie zapewniając komfort
podróżnym w upalne dni. Wprowadzone rozwiązania powinny uwzględniać dostępne
rozwiązania w zakresie retencji wody deszczowej.
7. Uwagi techniczne: należy uporządkować pilnie nazwy przystanków wokół Dworca
Wschodniego. Obecnie ich nazwy multiplikują się powodując chaos. Wszystkie autobusy
powinny zatrzymywać się pod dworcem i dopiero stamtąd ruszać dalej. Konieczność
przechodzenia podróżnych na przystanki przy ul. Żółkiewskiego powinny zostać zredukowana
do zera. Buspasy i pasy autobusowo-tramwajowe są oczywistością. Nie powinniśmy się bać ich
wyznaczania.
8. Na węźle przesiadkowym czas na przesiadkę z roweru, autobusu i tramwaju w pociąg nie
może przekraczać 3 minut licząc z dojściem (z bagażem) z jednej formy transportu na drugą z
założeniem, że posiadamy bilet elektroniczny lub uprzednio zakupiony. Tak też powinny być
skomunikowane autobusy i tramwaje, żeby ich kumulacja następowała każdorazowo przed i po
odjeździe pociągów. Obecnie, ze względu na wyżej wymienione utrudnienia przesiadka pociągtramwaj potrafi trwać pół godziny.
Dokonać wybory wariantu 2, przy uwzględnieniu dbałości o zieleń: brak wycinki drzew, nowe
nasadzenia, retencja.

Uwagi i pytania szczegółowe, pojedyncze propozycje rozwiązań:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Uwaga
Prośba o informacje dotyczące oceny oddziaływania na środowisko tej inwestycji oraz o
zagadnienie wyspy ciepła w tym miejscu?
Na węźle przesiadkowym autobusy powinny jechać po torach tramwajowych
Potrzebne jest przejście podziemno - naziemne od peronów PKP do peronów węzła
przesiadkowego Tramwaj + autobus.
Przesunąć ul. Skłodowskiej pod sam Dworzec Wschodni, gdzie będą zatoki Park & Drive i
następnie do nowego ronda.
Przejścia podziemne bez schodów, a rampy: dla pieszych, inwalidów i rowerzystów.
Łącznik może warto przesunąć na południe, tak żeby pozostawić więcej terenów zieleni po
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24.
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26.
27.

28.

29.
30.
31.
32.
33.

stronie północnej.
Zjazd na rondo warto usunąć i połączyć z częścią północną.
Odcinek Skłodowskiej do ul. Wschodniej należy przebudować, ponieważ jeśli tego nie zrobimy to
nadal będą tam korki.
Jakie są przewidywane koszty obydwu wariantów i czy jest perspektywa dofinansowania?
Jaka idea projektowa stoi za tą przebudową? Jakie połączenia przesiadkowe zostały
zaplanowane? Jakie ułatwienia zaproponowane? W skrócie: kto, na co i jak ma się przesiadać?
Jaka poprawa ma nastąpić w związku z tą przebudową w obydwu wariantach?
Jak projektanci przewidują połączenie ul. Targowej z Dworcem? Czy dla pieszego ta droga będzie
się różniła w obydwu wariantach? Ile zajmie droga na dworzec z punktu widzenia pieszego?
W obydwu wariantach jest przewidziane zwiększenie liczby miejsc parkingowych przy dworcu. Z
czego to wynika? Czy aktualnie istniejący parking jest niewystarczający albo ma rekompensować
brak miejsc parkingowych w okolicy? Czy ta budowa ma jakiś konkretny cel i w jaki sposób jest
powiązana z budową węzła przesiadkowego? Rozumiem, że węzeł przesiadkowy nie zakłada, że
autobusy i tramwaje spotkają się w jednym miejscu i tak trzeba będzie się pomiędzy nimi
przemieszczać? Czy przeprowadzono badania zajętości miejsc parkingowych?
W jakiej perspektywie czasowej przewidziane jest to wyburzenie? Czy decyzje zostały podjęte, a
zgody wydane?
Jakie są plusy i minusy obydwu koncepcji?
Czy prowadzono badania wśród użytkowników komunikacji miejskiej i użytkowników dworca?
Czego oni oczekują i jakie są ich propozycje?
Ile drzew jest przeznaczonych do wycinki?
Czy na parkingu będą dedykowane miejsca dla pojazdów CarSharing’owych?
Jaka będzie szerokość planowanych przejść podziemnych?
Czy były prowadzone badania natężenia ruchu?
Ile będą kosztować poszczególne warianty i z czego będą finansowane?
Jaka jest rola tego węzła w projekcie BIT City? Czy zwiększamy ruch pasażerski i jaka jest rola
kolei? Gdzie ja mogę tym pociągiem pojechać?
Kwestie zieleni i hałas: państwo wprowadzacie duży ruch. Czy jest analizy jak to wpłynie na
hałas?
Czy projekt jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych i rodziców z dziećmi?
Może warto zrobić więcej miejsc parkingowych przy uliczce wzdłuż torów? Te miejsca są blisko
dworca i jednocześnie nie zabierają zieleni?
Jakie były założenia w projektach w kwestii ruchu rowerowego? Wariant 2 zakłada wszystkie
relacja, a 1 jest mocno okrojony.
Chciałbym żebyście udostępnili państwo badania ruchu w tym miejscu. Jakie jest uzasadnienie
budowy dwóch pasów do lewoskrętu?
Powinniśmy zwiększyć częstotliwość kursowania autobusów i tramwajów, zostawić bus pas na
Kościuszki, rozbudować ścieżki rowerowe – można przedłużyć ul. Skłodowskiej i zwęzić jezdnię,
żeby zrobić miejsce dla rowerów. Możemy tez rozbudować ścieżki przy Batorego i Kościuszki i
Sobieskiego (stworzy c alternatywę dla samochodów)
Generalnie proponuję pozostawić to skrzyżowanie takim jakie jest, ewentualnie możemy
rozważyć ul. Sobieskiego jednokierunkową i tam wybudować drogę rowerową. Natomiast osoby,
które chciałyby dostać się do Sobieskiego skręcałyby wcześniej w ul. Chrobrego.
Czy są wykonane badania/analizy o ile wzrośnie poziom hałasu?
Czy będą potrzebne ekrany akustyczne?
Czy są analizy potencjalnego wpływu na zdrowie mieszkańców?
Jak wpłynie to na zanieczyszczenie powietrza?
Mowa jest o inwestycji, więc jaki jest wskaźnik zwrotu inwestycji?
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34.

35.
36.
37.

38.

39.
40.

41.
42.

43.

44.

Dlaczego nie zaprezentowano wariantu 3, który zakładałby podniesienie jezdni na Pl. Skarbka tak
aby uzyskać podobny układ przestrzenny jak po drugiej stronie wiaduktu? Można by wtedy
zachować prostolinijność relacji Skłodowska-Sobieskiego, tak jak po drugiej stronie jest z ul.
Chrobrego. Taki wariant był proponowany kilka lat temu przed którymiś wyborami
samorządowymi. Wiadomo, że będzie on najdroższy, niemniej wciąż powinien być brany pod
uwagę. Dopiero on rozwiązuje wszystkie problemy z wąskimi gardłami czy kolizyjnobezkolizyjnym zamieszaniem w przebiegu ciągów pieszych i rowerowych, jak to ma miejsce w
wariancie 2 (np. relacja rowerowa od okolic Auchana do okolic Młyna Wiedzy - tunel, potem
przejście przez jezdnię, potem na wiadukt)
O ile zmniejszy się powierzchnia biologicznie czynna w wariancie 1 i 2?
Które obiekty naziemne i budynki zostaną rozebrane w ramach wariantu 1 i 2?
Na jakiej podstawie magistrat planuje wydać dotację UE przeznaczoną na komunikację zbiorową
w ramach tego zadania będącego de facto przebudową układu drogowego zorientowanego na
indywidualny transport samochodowy?
W jaki sposób w obydwu wariantach zagwarantowano obustronną ciągłość i wysoką
przepustowość ruchu pieszego i rowerowego zarówno z ul. Kościuszki do Żółkiewskiego i wzdłuż
ul. Sobieskiego zgodnie z unijnymi standardami?
Czy jest planowany przystanek i uruchomienie kolejki podmiejskiej (w stylu SKM-ki) z osiedla
Bielawy do Dworzec Miasto, Dworzec Główny?
Czy przed projektem przeprowadzono badania co do frekwencji w tym obszarze? Czy wiadomo
ilu uczestników ruchu rowerowego, ilu pieszych i z jakiej grupy korzysta z tras pieszych i
rowerowych? Jaka jest frekwencja na dworcu Toruń Wschodni?
Dobrym pomysłem byłaby też instalacja hotspotu i miejsc umożliwiających naładowanie baterii w
telefonie/laptopie
56. Mieszkam w budynku przy Plac Skarbka i w piątek usłyszałam ,że miasto nie ma nas w
projekcie, odgrodzono nas na mapkach liniami i problem przestał istnieć? Drodzy Państwo
otwórz my jesteśmy w samym centrum tej przebudowy ja rozumie, że budynki są kolejowe ale
czy grunty nie są miasta? Od 10 lat staramy się o wykup mieszkań kolej 80%swoich
nieruchomości sprzedała a z nami jest problem nieuregulowanych gruntów od roku nie mamy
odpowiedzi z kolei czy w sprawie tych gruntów prowadzi jakieś rozmowy z miastem?
Poproszę o dane: diagnozy i badania poprzedzające projekt przebudowy, specyfikacja
zamówienia przedłożona do biura projektowego, dane dot. obecnego natężenia ruchu
samochodowego w tym obszarze i przewidywanych zmian po planowanej przebudowie
(szczególnie w odniesieniu do zamierzonej poprawy bezpieczeństwa ruchu i przepustowości
skrzyżowania), badania dot. ruchu pasażerów PKP i MZK w tym węźle komunikacyjnym, a także
dotyczące wykorzystania miejsc parkingowych.
2) Zieleń: inwentaryzacja drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki lub przesadzenia,
ewentualne ekspertyzy dendrologiczne, plan nasadzeń zastępczych
3) Wyburzenia: informacja o prowadzonych indywidualnie konsultacjach z
mieszkańcami/użytkownikami budynków przeznaczonych do wyburzenia i dalszych działań
miasta z zakresu opieki społecznej względem tamtejszych mieszkańców, a także odnośnie
ochrony obiektów zabytkowych.
Uważam, że nie należy skupiać się na komunikacji samochodowej. Ona sobie nie najgorzej w tym
miejscu radzi, a powinno być lepiej po wybudowaniu Trasy Wschodniej. Aczkolwiek lepszą
sytuację można zaplanować i zaprojektować, tylko do tego potrzeba więcej odwagi w
projektowaniu rozwiązań dla komunikacji zbiorowej. Na priorytecie tego środka transportu
opiera się mój pomysł. Jego głównym założeniem jest pas autobusowo-tramwajowy, który
powinien zaczynać się przed wiaduktem na ulicy Kościuszki, następnie na placu Skarbka być
wspólnym przystankiem i dalej biec w śladzie ulicy Skłodowskiej-Curie. Jeżeli nie byłoby możliwe
poprowadzenie PAT-u aż do ulicy Wschodniej, autobusy powinny włączać się do Skłodowskiej122

Curie mniej więcej przed ulicą Łukową, z pierwszeństwem przejazdu przed ruchem ulicznym.
Przystanek powinien być zadaszony (z wykorzystaniem daszków dłuższych, niż w Al.
Solidarności). Od PAT-u powinien biec prosty, zadaszony trakt pod samo wejście do Dworca
Wschodniego, z wyniesionym przejściem w ciągu ulicy Skłodowskiej-Curie. Przejście podziemne
powinno zostać zachowane, ale powinno zmienić się jego otoczenie. Na zielono zaznaczyłem
strefy, które według mnie powinny być terenami zielonymi, być może z miejscami do uprawiania
sportu oraz odpoczynku. Na żółto tereny przeznaczone pod drobną gastronomię. Na niebiesko
zadaszony parking dla rowerów. Przestrzeń fioletowa to obszar na miejsca postojowe oraz
miejsca K+R i zatoki autobusowe przy samym dworcu. Parking powinien być obsługiwany
jezdniami jednokierunkowymi, o jednym szerszym pasie (w proponowanych wariantach dużo
miejsca zajmują dodatkowe pasy lub jezdnie dwukierunkowe). Turkusowym kolorem
zaznaczyłem ciągi pieszo-rowerowe. Kawałek takiego ciągu, od Dworca Wschodniego do
zabudowań po południowej stronie dworca, powinien przyjąć postać woonerfu, żeby mieszkańcy
tych zabudowań mieli swobodny dojazd do swoich posesji. Z racji tworzenia koncepcji tylko dla
tego wyznaczonego obszaru, PAT zaczynałby się na ulicy Kościuszki przed wiaduktem. Byłby to
jednak świetny fundament pod PAT dla całej ulicy Kościuszki, co za kilka lat być może
pozwoliłoby, z tej obecnie niezbyt przyjaznej mieszkańcom ulicy, stworzyć aleję po jednym pasie
ruchu w każdą stronę. Sam PAT na wiadukcie mógłby być również wykorzystywany przez
autobusy jadące na wprost, w ulicę Żółkiewskiego
Istotą proponowanego przeze mnie układu jest quasi-rondo w kształcie wymyślonym przez UMT
dla skrzyżowania na Placu ToMiTo. Zachowałem także jego oryginalną wielkość - oczywiście
można je zmniejszyć, chciałem pokazać, że taki układ drogowy zmieści się na Placu Skarbka i
będzie funkcjonalny. Układ ten umożliwia obsługę WSZYSTKICH relacji dla ulic Żółkiewskiego,
Kościuszki, Sobieskiego, Wschodnia i to bez konieczności rozbudowywania ulic o trzecie, czwarte
czy nawet piąte pasy. Zachowuje też relację Kościuszki-Żółkiewskiego jako główną, możliwą do
przejechania "na wprost". Przy odpowiednim zaprojektowaniu prawoskrętów będą one
dostępne cały czas, bez względu na cykle świateł. Projekt zapewnia też poprawę bezpieczeństwa
i drożności w ciągu ul. Żółkiewskiego poprzez likwidację skrętów i przejazdów oznaczonych nr 4 i
5 - obie relacje będą możliwe poprzez nowe rondo, a nadłożenie drogi o 200 m. jest niczym w
porównaniu ze spadkiem kolizyjności.
Drugim fundamentalnym elementem koncepcji jest przerzucenie torów przez ul. Wschodnią,
bliżej dworca. Nowe torowisko składa się z czterech odcinków łuków, takich samych jak łuk,
którym tramwaj zjeżdża z wiaduktu w ul. Wschodnią - oczywiście nie jest to szczegółowy
ostateczny kształt torowiska, ten stworzą inżynierowie, ale pokazuję, że MOŻNA (zwłaszcza, że
ten "wygibas" można zapewne złagodzić, umiejscawiając tory bliżej obecnej ul Wschodniej, a
ulicę wcześniej i mocniej wprowadzić w ślad obecnego torowiska. Przystanki na łukach torów
istnieją w Europie - ponownie podkreślam, że MOŻNA). Dodatkowo po torowisku poprowadzony
został buspas, tworząc w ten sposób PAT - który będzie ponadto szczególnie przydatny dla
autobusów na wiadukcie i ul. Kościuszki.
Ponieważ rondo obsługuje wszystkie relacje, wjazd na parking przed dworcem można
zaprojektować w dowolnym miejscu - kierując się jedynie umiejscowieniem samego parkingu. A
ten, zgodnie ze wspomnianą ideą nietworzenia przeszkód między PATem a dworcem, lepiej
zlokalizować od strony ul. Wschodniej (wjazd na parking obsłuży też prywatne przedsiębiorstwo,
które w koncepcjach UMT zostało niemal całkowicie zignorowane i którego właściciel złożył juz
podobno protest). W ten sposób pomiędzy peronami PAT (bladożółty kolor) a dworcem zostanie
przestrzeń, która powinna zostać zagospodarowana zielenią (stąd zielony kolor na grafice) i na
której można dowolnie wytyczyć chodniki (podstawowe relacje zaznaczyłem ciemnozielonymi
strzałkami). Dojście do dworca z peronu południowo-wschodniego (kierunek w stronę
Rubinkowa) odbywać się będzie poprzez przejścia przez PAT, tak jak na Al. Solidarności.
Ponieważ całe skrzyżowanie jest wyniesione (oznaczyłem to schematycznie białą ząbkowaną
linią), oczywistym rozwiązaniem jest wykorzystanie tego do rozdzielenia ruchu samochodowego i
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45.

pieszego (np. w przypadku Placu Rapackiego rozważano tunel lub przejście podziemne, tutaj
różnicę poziomów mamy już daną). Chociaż tworzenie przejść podziemnych w kształcie
proponowanym dla Placu Rapackiego a znanym z Szosy Lubickiej (koło OBI oraz koło pętli
autobusowej, a także przy Leroy Merlin) jest niewskazane ze względu na niewygodę pieszych
(schody uciążliwe dla osób o ograniczonej mobilności /kobiety w ciąży, z wózkami, na szpilkach,
osoby o kulach, na wózkach, z bagażami/) i bezpieczeństwo (wąskie, raczej ciemne, pod ziemią)
to tutaj postuluję konstrukcję całkiem inną. Przede wszystkim przejścia będą znajdowały się na
poziomie "zero", czyli tym na którym prowadzące do nich chodniki. Nawiasem mówiąc
słuszniejsze byłoby w związku z tym mówienie nie tyle o przejściach podziemnych, ile o
estakadzie dla aut. Taki układ eliminuje też konieczność budowy schodów i wind. Po drugie: ciąg
komunikacyjny będzie szeroki - na grafice wejścia do niego wskazują błękitne prostokąty a
granice zewnętrzne błękitne linie, w środku umieściłem dwie wyspy stabilizujące górę - i na
dodatek z zabudową użytkową (tutaj można przenieść lokale usługowe ze wspomnianych
pawilonów 1, 2, 3). Całość będzie wiec bardziej przypominać węzły znane z okolic dworca
Warszawa Centralna, Aleje Jerozolimskie, Marszałkowska.
• Proszę o budowę miejsc postojowych w miejscu obecnie istniejących garaży, bez wycinania
drzew oraz posadzenie nowych miejsc co 2-3 miejsca postojowe. Budowa miejsc postojowych w
tym miejscu pozwoli na redukcję miejsc przed głównym budynkiem dworca, co z kolei pozwoli
budowę przestrzeni przyjaznej dla pieszych oraz nadanie jej charakteru reprezentacyjnego.
Łączna ilość miejsc postojowych nie powinna przekraczać obecnej ilości. Ponadto proszę o
wyznaczenie 4 miejsc typu Kiss and Ride oraz 4 miejsc dla pojazdów car-sharingowych. Liczba
miejsc powinna ulec zmniejszeniu o 20%
• Proszę o utrzymanie braku lewoskrętu z ulicy Żółkiewskiego w ulicę Sobieskiego
• Ulica Żółkiewskiego nie powinna być poszerzana
• Proszę o budowę wiaty rowerowej na 120 rowerów z monitoringiem.
• Proszę o budowę przejścia naziemniego oraz ciągu przeszego na przeciwko wejścia dworca. W
razie potrzeby ciąg pieszy można przesunąć bliżej wiaduktu i trochę zwęzić. Wzdłuż ciągów
pieszych należy zaprojektować trawniki, klomby oraz posadzić drzewa. Do budowy przestrzeni
uporządkowanej zobowiązuje MPZP, parking zdecydowanie nie jest przestrzenią reprezentacyjną
i uporządkowaną.
"§ 7. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 122.08-U/KD1 ustala się:

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - nakaz stosowania zorganizowanego
procesu inwestycyjnego, rozwiązań o wysokim standardzie architektonicznym i harmonijnego
zagospodarowania;
6) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych - zagospodarowanie
terenu jako węzeł integracyjny komunikacji kolejowej, tramwajowej i autobusowej, z
komponowaną zielenią urządzoną;"
Przykładowy schemat przejścia oraz ciągu pieszego:
• Proszę analizę przebiegu linii komunikacji miejskiej przebiegających w pobliżu dworca. Liczba
linii autobusowych biegnących ulicą Kościuszki powinna zostać zredukowana na rzecz
zwiększenia częstotliwości linii tramwajowych. Zgodnie z ideą węzła przesiadkowego, większość
linii autobusowych powinna kończyć bieg. Linie autobusowe powinny obsługiwać okoliczne
osiedla.
• Proszę o zaprojektowanie strefy zamieszkania do budynków zlokalizowanych między dworcem
a wiaduktem, za budynkami powinien rozpoczynać się chodnik oraz droga rowerowa biegnąca na
wiadukt. Wzdłuż tego ciągu należy zaprojektować oświetlenie, ławki oraz kosze.
• Istniejący tunel powinien zyskać nowe oświetlenie i monitoring, dojście i dojazd bez schodów.
124

Przy istniejącym tunelu zaprojektować windy, pochylnie pozostawić jako alternatywę.
• Proszę o zaprojektowanie pasa tramwajowo-autobusowego na ulicy Kościuszki rozpoczynający
się przed skrzyżowaniem z ulicą Batorego. Dzięki wspólnemu pasowi autobusy ominą korki i będą
mogły poruszać się szybciej, przez co zachęcimy kierowców do przesiadki do komunikacji
zbiorowej.
• Droga rowerowa powinna biec wzdłuż ulicy Skłodowskiej-Curie, droga rowerowa powinna
rozpoczynać się na wysokości salonu samochodowego przed wjazdem. Na dalszym odcinku ulicy
Skłodowskiej-Curie należy zaprojektować ciąg pieszo-rowerowy. Przejazd rowerowy nie powinien
być zbytnio oddalony od skrzyżowania, a droga rowerowa na około 10 m przed przejazdem nie
powinna mieć żadnych zakrętów. Dzięki temu rowerzysta będzie miał dobrą widoczność i nie
będzie mógł bezpiecznie pokonać skrzyżowanie. Wjazd należy zaprojektować podobnie do skrętu
z ulicy Czerwona Droga w Aleję Solidarności tj, część wjazdu należy wybrukować, żeby zniechęcić
kierowców samochodów osobowych do szybkiej jazdy, a jednocześnie zapewnić komfortowy
wjazd kierowcom autobusów. Przejazd rowerowy powinien być w całości asfaltowy.
• Przejazd rowerem wzdłuż ulicy Kościuszki-Żółkiewskiego powinien być możliwy "na raz", w tym
celu prawoskręt powinien być przybliżony do środka skrzyżowania, a przejazd rowerowy lekko
oddalony. Rozwiązanie widoczne jest na schematycznym rysunku. Na rysunku kolorem
czerwonym zaznaczyłem również niezbędne relacje rowerowe. Drogi rowerowe w miarę
możliwości powinny mieć prosty przebieg. Wzdłuż dróg rowerowych należy zaprojektować
chodniki o szerokości min. 2 m, jeśli to nie będzie możliwe należy zaprojektować ciąg pieszorowerowy. Kolorem zielonym zaznaczyłem strefę zamieszkania.
•Ze względu na planowaną likwidację pętli tramwajowej Wschodnia, proszę o zaprojektowanie
pętli tramwajowej przy Dworcu Wschodnim, pętla umożliwi kończenie kursów jednej linii przy
dworcu i będzie dopełnieniem idei węzła przesiadkowego.
Przed wieloma laty w okolicy Dworca Wschodniego istniał tor speedrowerowy, to właśnie na nim
odbył się pierwszy międzymiastowy mecz z udziałem drużyny z Torunia, to na nim miały miejsce I
Otwarte Indywidualne Mistrzostwa Torunia. To na nim swoją przygodę ze sportem rozpoczynało
wielu wybitnych zawodników, którzy w późniejszych latach z dumą reprezentowali Gród
Kopernika na arenach całego świata.
Pięknym nawiązaniem do tej pięknej historii byłoby powstanie w tym miejscu toru do
speedrowera. Nie chodzi tu o takie obiekty jak przy ulicy Bielańskiej czy przy ulicy Skierki.
Wystarczyło aby był minimum 60 metrowy tor z odpowiednią nawierzchnią, bez najmniej
infrastruktury. Mógłby on służyć w aktywizacji najmłodszych i tych starszych mieszkańców
naszego miasta, w czym moglibyśmy odebrać znaczną rolę.
Jaka jest sytuacja prawna gruntu, na którym znajdują się budynki przy placu Skarbka 2 i 3? Czy są
one ujęte w projekcie przebudowy okolicy Dworca Toruń Wschodni?
Czy przydomowe ogródki pozostaną w nienaruszonej formie?
Czy zaplanowane ekrany akustyczne przy budynkach?
Który budynek PKP zostanie wyburzony?

46.

47.

Uwagi i opinie dotyczące bezpośrednio zaproponowanych wariantów:

Lp.
1.

Uwaga
Uważam, że wariant 2 jest o wiele lepszy – zapewnia bezkolizyjność, upłynnia ruch
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2.

Wg mojej opinii wariant 1 nic nie wnosi. Wariant 2 zdecydowanie jest najbardziej sensownym
rozwiązaniem.
3. Uważam, że 2 wariant jest dobrym wariantem. Można pójść na kompromis – zostawiając zieleń.
4. Wg mnie na pewno trzeba zrealizować Wariant Nr 2.
5. 2 wariant nam dużo bardziej sprzyja nam mieszkańcom- przy ul. Studziennej ciągle brakuje
parkingów
6. Osobiście wybrałbym rozwiązanie Nr 2.
7. Ta koncepcja 2 generalnie mi się podoba i jest po to, żeby upłynnić ruch, ale ul. CurieSkłodowskiej warto poszerzyć
8. Cała koncepcja 2 jest przemyślana, ale należy pomyśleć o pieszych i ułatwić im przejście. Nie
zgadam się, że jest za dużo parkingów – moim zdaniem powinno być ich jak najwięcej.
9. Chciałbym przejść do wariantu 2 – tam zaproponowano łącznik pod wiaduktem - tutaj ten ruch
ma być intensywny, co spowoduje niebezpieczeństwo dla pieszych i rowerzystów.
Przejścia podziemne – często przy intensywnych ulewach deszczu to przejście było zalewane.
Obawiam się, że w wariancie 2 piesi nie będą mieli możliwości bezpiecznego przejścia przy
ulewnych deszczach.
Z Batorego jeżdżą karetki na sygnale , które często mają problem z przebiciem się przez wiadukt.
Jak to będzie wyglądało w obydwu wariantach?
10. Zaprezentowane warianty przewidują poszerzenie ulicy Sobieskiego, przejęcie terenów zielonych
dla infrastruktury, ale nie przewidują poprawienia przestrzeni publicznej tego skrzyżowania. Z
perspektywy przechodnia bariera wysokości od strony ulicy Targowej zostaje tylko powiększona,
co nie poprawi jakości przestrzennej skrzyżowania. W bardziej interesującym wariancie nr 1, ze
strony ulicy Sobieskiego przewiduje duże rozbudowanie ulicy Chrobrego aby zaadaptować nowe
pasy do skrętu w prawo. Czy ewentualne rozwiązania ulicy jednokierunkowej (ze stworzeniem
jednokierunkowej pętli z ulicą Chrobrego) zostało zbadane? Ze strony przepływu samochodów
rondo na Placu Pokoju Toruńskiego daje potencjał, żeby komfortowo rozdzielać ruch uliczny.
Jeżeli chodzi o rozwiązania dla ruchu autobusowego istniejące kładki ponad torami pozwalają
połączyć oba kierunki dla pieszych. Z doświadczenia wiem, że na obu ulicach przepływ
samochodów jest bardzo dobry i zwiększenie go nie stanowiłoby dużego problemu. Można
założyć, że uproszczenie ruchu na ruch jednostronny ułatwi przepływ samochodowy na
skrzyżowaniach, które są obecnie problematyczne i sprawi że staną się one bezpieczniejsze.
Zaoszczędzona przestrzeń przy tych węzłach zagwarantowałaby więcej miejsca dla rozwiązań dla
przechodniów i rowerzystów, a także pozwoliłaby zachować i uwidocznić lokalne elementy
architektoniczne, które tworzą historyczny charakter Jakubskiego przedmieścia.
11. Uwaga 1 do wariantu 1.
1.Nie ma potrzeby wydzielenia 2 pasów ruchu dla "lewoskrętu" z ul. Żółkiewskiego do ul.
Sobieskiego, bowiem w tej relacji nie należy spodziewać się dużych natężeń ruchu
porównywalnych do relacji "lewoskrętnej" z wiaduktu. Uwolnione miejsce z tego pasa można
przeznaczyć między innymi na powiększenie azylu dla pieszych na przylegającym przejściu.
Uwaga 2 do wariantu 2.
Na projektowanym rondzie przy ulicy Sobieskiego zaprojektowano tylko wyjazd z ul. Studziennej
na rondo. Jak uczy praktyka brd tego typu rozwiązanie prowadzi do zagrożeń bezpieczeństwa
ruchu związanych z jazdą "pod prąd" przez pojedyncze pojazdy. Należy przeprojektować rondo
umożliwiając również zjazd z ronda na ul. Studzienną, nawet gdyby miało się to wiązać z
objazdem ronda dla pojazdów chcących skręcić z ul. Sobieskiego (z kierunku centrum) w ul.
Studzienną.
Uwaga 3 do obu wariantów.
Przy kosztownym i dużym zakresie przebudowy placu największą wadą obu wariantów jest brak
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uwzględnienia i zabezpieczenia istniejącego ciągu pieszego między CH Copernicusa Dworcem
Wschodnim oraz istniejącymi i projektowanymi przystankami komunikacji publicznej.
Uwzględnienie tego istotnego ciągu pieszego, z uwagi na bliskość powiązań i funkcjonalność,
wymaga zaprojektowania przejścia dla pieszych przez ul. M. Skłodowskiej-Curie i torowisko
tramwajowe w sąsiedztwie wjazdu do salonu Toyota. Nowe przejście, z sygnalizacją świetlną
wzbudzaną przez pieszych, powinno posiadać "azyl" dla pieszych między jezdnią a torowiskiem
tramwajowym oraz umożliwiać urządzone dojście do obu peronów przystanku tramwajowego.
Uwzględnienie przedmiotowej uwagi w obu wariantach wymaga gruntowego przeprojektowania
omawiane rejonu placu polegającego między innymi na odsunięciu jezdni ul. M. SkłodowskiejCurie od torowiska tramwajowego i korekcie usytuowania wjazdu na parking przy dworcu.
Wariant drugi jest dla nas nie do przyjęcia. Zaprojektowany absolutnie ponad jakiekolwiek
potrzeby komunikacyjne w tym rejonie. Połączenie Grudziądzka - Skłodowskiej następuje w tej
chwili przez Trasę Raczkiewicza, połączenie Daszyńskiego - Grudziądzka (przebieg DK91) już
niedługo zostanie poprowadzony Trasą Wschodnią. Parkingi w projektowanym zakresie są
niecelowe i raczej nie powstają dla pasażerów a okolicznych przedsiębiorców, ruch pasażerski
spoza Torunia obsłużyć mają powstające w mieście w oparciu o BiT-City II parkingi “park&ride”.
Koszty środowiskowe, ekonomiczne i społeczne budowy tego wariantu są dla nas nie do
zaakceptowania. Projekt Bit-City to zadanie wzmacniające komunikację zbiorową, a nie budowę
węzłów dróg ekspresowych w centrum miasta. Nie zgadzamy się na dewastację naszych osiedli
pod drogi tranzytowe.
2.Wariant pierwszy:
a. Zasadniczo kładka pieszo-rowerowa jest OK;
b. Postulujemy pas włączeniowy na wiadukt dla wjeżdżających z Chrobrego;
c. Postulujemy pas włączeniowy na wiadukt dla wjeżdżających ze Skłodowskiej;
d. Sobieskiego bez rozbudowy o nowe pasy ruchu. Przeanalizować prosimy likwidację pasa do
jazdy na wprost i pozostawienie tylko prawoskrętu w Żółkiewskiego;
e. Żółkiewskiego bez rozbudowy o nowe pasy ruchu;
f. Skłodowskiej bez rozbudowy o nowe pasy ruchu. Rozważyć prosimy likwidację pasa do jazdy na
wprost i pozostawienie tylko prawoskrętu w Kościuszki.
g. Postulujemy realizację przejść dla pieszych tylko na powierzchni,
h. Postulujemy budowę sporego przejścia komunikującego przystanki tramwajowe na
Skłodowskiej z Dworcem. Wszystko w jednym poziomie,
i. Postulujemy ograniczenie ilości miejsc parkingowych przed dworcem, miejsc parkingowych nie
więcej niż jest dzisiaj. Teren zagospodarować należy zielenią, stworzyć przestrzeń dla ludzi, ławki,
zadaszenia, łąki kwietne, rabaty,
j. Na wiadukcie postulujemy wyznaczyć pasy tramwajowo-autobusowe w kierunku węzła w
Skłodowskiej i na powrót w Kościuszki i Żółkiewskiego. Wszystkie autobusy MZK powinny
zatrzymywać się na tym węźle, a nie w Żółkiewskiego,
k. Postulujemy dodatkowe spore nasadzenia drzew i rewitalizację terenów zieleni wokół
wiaduktu i w okolicach dworca,
l. Wnioskujemy o zielone wiaty, rozszczelnienie powierzchni, powierzchnie antysmogowe,
retencję deszczówki, fotowoltaikę, stację rowerów miejskich, parking hulajnóg, stojaki rowerowe
(około 50) itp. nowoczesne i ekologiczne rozwiązania;
m.
Wnosimy, by cały teren węzła odgrodzić zielenią od ruchu ulicznego, szczególnie tranzytu
DK91 (przez tranzyt należy rozumieć nie tylko ruch ciężarówek, ale również spory ruch
samochodów osobowych omijających korek na autostradzie A1 w dni szczytu).
Wariant 2 jest bardziej dla ludzi. W tamtej okolicy jest całkiem spory ruch pieszy i rowerowy i ten
wariant jest o wiele bardziej przyjazny dla takiego ruch niż wariat 1, który stara się nawet
utrudnić taki ruch.
Głosuje na Wariant 2
Uwagi do wariantu 1:
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Poszerzenie jezdni wiaduktu Kościuszki jest nieuzasadnione, a koszty dobudowy chodnika są zbyt
wysokie. Zamiast tego można wyznaczyć pasy dla autobusów w celu zwiększenia atrakcyjności
transportu publicznego.
Poszerzenie jezdni Żółkiewskiego również jest nieuzasadnione. Lepiej wyznaczyć buspasy i
dodatkową drogę rowerową po południowej stronie jezdni.
Poszerzanie jezdni Sobieskiego u wlotu na skrzyżowanie też jest nieuzasadnione. Lepszym
rozwiązaniem byłoby wprowadzenie zakazu przejazdu samochodów na wprost w SkłodowskiejCurie i wyznaczenie nieuwzględnionej w projekcie drogi rowerowej wzdłuż ulic Sobieskiego i
Skłodowskiej-Curie.
Tunel pod ulicą Skłodowskiej-Curie wywołuje poczucie zagrożenia. Brakuje naturalnego nadzoru
ludzi, którzy byliby obecni w poziomie jezdni i niepotrzebnie wydłuża trasę pieszego i rowerzysty
z dworca oraz ulicy Kościuszki w kierunku galerii handlowej. Pieszy naturalnie dąży do skracania
sobie drogi, co zawsze będzie prowadzić do tego, że jezdnie będą przekraczane w miejscach
niewyznaczonych, w szczególności w godzinach nocnych, co oznacza, że tunele nie są przejawem
faktycznej troski o bezpieczeństwo pieszego, a jedynie zniesienia odpowiedzialności kierowcy.
O bezpieczeństwo pieszego dba się poprzez fizyczne ograniczanie prędkości, np. poprzez
zwężanie jezdni lub wynoszenie przejść dla pieszych (na całej szerokości jezdni).
Należy umożliwić pieszym przekraczanie jezdni w pożądanych miejscach, co zwiększy
atrakcyjność podróży pieszych i zmniejszy zapotrzebowanie na podróże samochodem. Można to
zrobić poprzez ograniczenie ruchu na ulicy Skłodowskiej-Curie i dodanie dwóch przejść
naziemnych: jednego łączącego istniejący przystanek tramwajowy z dworcem oraz drugiego na
wysokości wjazdu na teren galerii handlowej. Proponuje się negocjacje z właścicielami – takie
przejście może mieć korzystny wpływ na liczbę klientów jeśli w tym miejscu zostanie utworzone
nowe wejście do budynku.
Wydaje się, że kwestia gospodarki wodnej nie została przemyślana przez projektanta. Proponuję
utworzenie zbiornika retencyjnego, który pomoże w skutecznym odnowieniu nawierzchni
zatrzymując wodę w obiegu lokalnym, a dodatkowo nada charakteru przestrzeni publicznej i
terenom rekreacyjnym.
Uwagi do wariantu 2:
Proponowany układ zajmuje za dużo miejsca. Brak sygnalizacji zapewniający ciągły ruch
samochodowy i zajęcie ogromnej przestrzeni jest rozwiązaniem typowym dla dróg szybkiego
ruchu, obwodnic i autostrad, a miast.
Rozwiązanie będzie negatywnie oddziaływało na lokalne przedsiębiorstwa, w szczególności te
znajdujące się przy ulicy Targowej, w której przeważa ruch pieszy. Wszystkie trasy piesze w
okolicy ulegną wydłużeniu więc ta forma przemieszczania będzie jeszcze mniej atrakcyjna, a więc
i potencjalnych klientów będzie mniej.
Miejsc parkingowych jest zdecydowanie za dużo. Na jakiej podstawie obliczono ich liczbę?
Drogi piesze i rowerowe zostały wydłużone w sposób sprzeczny ze współczesną wiedzą o
zachowaniu ludzi. Tego typu wydłużenie tras mniejsza atrakcyjność tych form transportu, co jest
niezgodne ze współczesną dobrą praktyką w planowaniu transportu. Należy dążyć do utworzenia
jak najbardziej bezpośrednich dróg pieszych poprzez analizę istniejących dróg i połączenie ich bez
konieczności zmiany poziomu.
Proponowane rozwiązanie alternatywne:
Ponieważ żaden z zaprezentowanych przez miasto wariantów nie jest na obszarze miejskim
rozwiązaniem akceptowalnym, w załączniku przesyłam rysunek alternatywnej wstępnej koncepcji
zagospodarowania terenu wokół dworca Toruń Wschodni.
Proponowana przeze mnie koncepcja bazuje na naturalnych kierunkach ruchu pieszego i jest
odpowiedzią na apele mieszkańców o integrację transportu publicznego w jednym miejscu. Jest
to możliwe do osiągnięcia przy ograniczeniu ruchu samochodowego na ulicy Skłodowskiej-Curie
na odcinku od wiaduktu Kościuszki do ulicy Łukowej i zezwolenie jedynie na ruch transportu
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publicznego, pojazdów uprzywilejowanych i rowerzystów.
Dzięki takim ograniczeniom, a także buspasom wyznaczonym wzdłuż osi Kościuszki-Żółkiewskiego
oraz odpowiednio zaprogramowanej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu, autobusy jadące we
wszystkich kierunkach mogłyby zatrzymywać się przy istniejącym przystanku tramwajowym, co
znacznie ułatwiłoby przesiadki pomiędzy różnymi środkami transportu. Ograniczenie ruchu
umożliwiłoby także swobodne przejście pomiędzy obiema stronami jezdni naziemnymi
przejściami dla pieszych.
Za ograniczeniem ruchu na tym odcinku przemawia także bliskość galerii handlowej. Utworzenie
nowego przejścia przy ruchliwym węźle przesiadkowym, a w przypadku zainteresowania
właściciela nawet dodatkowego wejścia od strony Skłodowskiej-Curie skutkować może większą
liczbą klientów, a dla miasta zmniejszenie zapotrzebowania na podróże samochodowe do galerii i
brak konieczności poszerzania dróg.
W miejscu istniejącego parkingu przed dworcem proponuje się utworzenie zielonego skweru, w
którym podróżni mogliby poczekać na autobus, tramwaj lub pociąg. Pomiędzy naturalnymi
drogami można utworzyć zbiornik retencyjny zbierający wodę opadową i zatrzymujący ją w
obiegu lokalnym, bez obciążania kanalizacji, z korzyścią dla zieleni oraz pełniący funkcje
estetyczne.
Minimalną liczbę miejsc postojowych K&R można zlokalizować wzdłuż jednokierunkowej drogi
dojazdowej wokół skweru, natomiast wzdłuż jego pierzei, z zachowaniem naturalnych dróg,
można zlokalizować niewysokie budynki o funkcjach handlowo-usługowych w parterze. W
przypadku zaproponowanego rozwiązania zakłada się, że transport publiczny jest zintegrowany w
jednym miejscu, a przestrzeń zaprojektowana jest w sposób atrakcyjny dla ludzi, nie pojazdów.
Wzdłuż fasad proponowanych budynków codziennie przechodzić będzie znaczna liczba osób
podróżujących koleją, a także klientów galerii przemieszczających się transportem publicznym i
spacerujących mieszkańców. Jest to więc dobra lokalizacja dla gastronomii z ogródkami oraz
niewielkich lokali handlowych.
Niewiele jest przedsiębiorstw, które nie skorzystałyby na lokalizacji w pobliżu dróg o dużym
potencjale ruchu ludzi, mogących zatrzymać się w dowolnym miejscu i momencie. Takimi
cechami charakteryzują się przede wszystkim ruch pieszy jako najbardziej „elastyczna" forma
transportu oraz - w przypadku zapewnienia odpowiedniej infrastruktury - ruch rowerowy.
Zadbanie niezmotoryzowanych uczestników ruchu i dobre zaprojektowanie przestrzeni dla ludzi
może nieść za sobą nie tylko poprawę jakości życia mieszkańców, ale też wymierne korzyści
ekonomiczne wynikające między innymi z wynajmu powierzchni użytkowej czy zwiększenia
wartości nieruchomości znajdujących się w bliskim sąsiedztwie dworca. Inwestowanie w
poszerzanie jezdni, budowę parkingów, wycinka drzew i wyburzanie budynków generuje
wyłącznie koszty, o nieodwracalnych szkodach wyrządzonych tkance miejskiej nie wspominając.
Wyobraźmy sobie sytuację, w której w naszym mieście rzeczywiście funkcjonuje ToruńskoBydgoska kolej metropolitalna, która odpowiada rzeczywistym potrzebom mieszańców
metropolii. Kursuje regularnie, zatrzymuje się w pożądanych miejscach oraz jest zintegrowana z
miejskim transportem publicznym. Mieszkańcy Nieszawki, Cierpic, Solca, Łysomic, Papowa,
Turzna, Kowalewa czy Wąbrzeźna przyjeżdżają do Torunia do pracy czy szkoły regularnie
kursującą koleją, bo jest to szybsze i wygodniejsze niż podróż samochodem. Nie wysiadają tylko
na Dworcu Głównym, ale też dobrze skomunikowanych z resztą miasta dworcach Miasto,
Północnym i Wschodnim.
W taki sposób nowoczesne miasto powinno zarządzać problemem korków i braku miejsc
parkingowych. Nie poprzez „zwiększanie przepustowości" i ułatwianie indywidualnych podróży
zmotoryzowanych, które tylko zachęci mieszkańców do korzystania z samochodu, a przez
zwiększanie atrakcyjności transportu publicznego i aktywnych form mobilności.
Wariant 2 jest dla mnie nie do przyjęcia.
Wariant 1:
- ul. Kościuszki: wjazd z Chrobrego ślimakiem na Kościuszki przy zachowaniu kładki – należy
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rozważyć pas tzw. włączeniowy z ul. Chrobrego, żeby samochody nie stały w korkach.
- ul. Sobieskiego – bez zmian, a na pewno bez lewoskrętu na wiadukt. Jeden pas z CurieSkłodowskiej wystarczy. Można tutaj rozważyć skręt w Studzienną, bo tam się mogą tworzyć
korki,
- ul. Żółkiewskiego – tak jak jest, bo lewoskręt tylko spowoduje korki,
- ul. Curie-Skłodowskiej – bez lewoskrętu w Żółkiewskiego, 2 pasy na wprost są niepotrzebna, a
prawoskręt zamienić na pas włączeniowy.
- wiadukt Kościuszki – tutaj przydałby się bus pas, szczególnie dl autobusów zjeżdżających w
Skłodowskiej.
-przejście dla pieszych między dworcem Wschodnim a przystankami – można tam tez zrobić
naziemne przejście dla pieszych,
- ograniczenie parkingu przed dworcem to jest rzecz bardzo ważna – zróbmy tam miejsce dla
ludzi: drzewa, ławki.
Nie popieramy wariantu II.
Przychylamy się do wariantu I, z zachowaniem priorytetu dla pieszych, rowerzystów i komunikacji
miejskiej, ograniczenia strat przyrodniczych i wdrażani elementów zielono-niebieskiej
infrastruktury, wzmacniającej działania adaptacyjne miasta do zmian klimatu.
Zbudować drogi rowerowe o odpowiednich standardach.
Stworzyć reprezentacyjny plac przed dworcem – szczegóły pismo Rowerowy Torun
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