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W odpowiedzi na przeprowadzone badanie ankietowe (ankieta udostępniona była na stronie 

internetowej Urzędu Miasta Torunia w okresie 21.11 – 6.12.2016) otrzymano łącznie 310 
odpowiedzi. Zebrany materiał liczył 130 000 znaków (liter) odpowiedzi na 7 pytań otwartych oraz 
ponad 5000 jednostkowych odpowiedzi na pytania zamknięte. Uwagi przesłane w pytaniach 
otwartych były zazwyczaj przemyślane i wskazywały problemy toruńskich rowerzystów. Zawierały 
cenne wskazówki, których wykorzystanie w realny sposób przyczyni się do poprawy stanu jakości  
istniejącej i planowanej infrastruktury rowerowej. 

64% respondentów to mężczyźni, a 36% to kobiety. Co ciekawe podobne proporcje pomiędzy 
mężczyznami a kobietami uzyskano podczas przeprowadzonych w Toruniu we wrześniu 2016 r. 
pomiarów ruchu rowerowego sporządzonych na potrzeby niniejszego dokumentu. Średni wiek 
respondenta to 34 lata. 

 

  
 
Kolejne pytanie dotyczyło częstotliwości używania roweru. Z udzielonych odpowiedzi wynika, 

że respondenci są doświadczonymi rowerzystami. Ponad 71% używa roweru kilka razy w tygodniu 
lub codziennie. 
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 Pytanie czwarte dotyczyło rodzajów podróży wykonywanych przy użyciu roweru. Największą 

popularnością wśród respondentów cieszą się podróże na relacji dom-praca oraz te związane z  
rekreacją. Popularne są również podróże związane z zakupami oraz przemieszczanie się po 
mieście w innych celach. Najrzadziej rower używany jest w trakcie podróży dom-szkoła, co ma 
wyraźną korelację ze strukturą wiekową respondentów oraz potwierdza obserwację, iż w Toruniu 
studenci nie są główną grupą użytkowników rowerów. Rower używany jest także rzadziej w celach 
sportowych. 

Respondenci mieli możliwość opisania innych sytuacji, w których korzystają z rowerów. 
Dominowały odpowiedzi w stylu: odwożenie dzieci do szkoły, odwiedziny znajomych oraz podróż 
łączona z PKP lub PKS. 

 

 

 
 
 
Kolejne pytanie porusza kwestię doświadczenia związanego z podróżowaniem na rowerze. 

70% respondentów deklaruje, że korzysta w roweru od zawsze. 
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Kolejne pytania dotyczyły oceny toruńskiej infrastruktury rowerowej. Respondenci stosunkowo 

wysoko oceniają stan techniczny infrastruktury rowerowej w skali od 1 do 5. Gorzej wypada ocena 
związana z ciągłością tras. Z jednej strony potwierdza to skuteczność wdrażania standardów 
rowerowych, a z drugiej potrzebę dalszego rozwoju systemu tras. 

 



 

Załącznik nr 7– Raport z pierwszej fazy konsultacji społecznych str. 4 

 
 

 
 

 
 
 
Respondenci wysoko oceniają rozwój infrastruktury rowerowej na przestrzeni ostatnich 10 lat. 

80% z nich przyznaje ocenę 4 i 5 w skali od 1 do 5.  
 
Ocena związana z ilością stojaków rowerowych wypada średnio. Znajduje to potwierdzenie w 

odpowiedziach na pytania otwarte, w których z jednej sugerowano zmiany odnośnie polityki 
parkingowej dotyczącej rowerów, a z drugiej strony problemy związane parkowaniem nie były 
wskazywane jako znacząca niedogodność. 

 
Podobny rozkład odpowiedzi dotyczy pytania numer 10. Respondenci raczej średnio oceniają 

działania miasta związane z promocją komunikacji rowerowej. Kwestia działań promocyjnych oraz 
edukacyjnych była szeroko poruszana w pytaniach otwartych. 
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Odpowiedzi na pytanie o tzw. „kontraruch” czyli dopuszczenie ruchu rowerowego w obu 

kierunkach na drogach jednokierunkowych dla pojazdów samochodowych wskazują, że 66% 
respondentów jest za częstszym stosowaniem tego rozwiązania. Legalna jazda pod prąd jest 
bezpieczna jednak wielu rowerzystów, a także kierowców samochodów obawia się tego typu 
rozwiązania. Ma to związek ze zbyt małą ilością publikacji oraz rzetelnych informacji, które w 
przystępny sposób objaśniałyby zasady takiej organizacji ruchu. Wysoki procentowy wynik w 
odpowiedziach może wskazywać na to, że toruńscy rowerzyści są świadomymi użytkownikami 
dróg i rozumieją, że stosowanie kontraruchu ułatwia podróżowanie.  

 
 
W pytaniu numer 12 respondenci mieli możliwość określenia najważniejszych problemów 

rowerzystów w Toruniu, wybierając przy tym maksymalnie cztery odpowiedzi. 
Niemalże 80% odpowiedzi wskazało na „niespójność systemu tras rowerowych”, co łączyć 

należy ze średnią odpowiedzią uzyskaną w pytaniu numer 7. Z kolei aż 58% respondentów skarży 
się na „pieszych chodzących po "ścieżkach"”. Pozostałe odpowiedzi uzyskują mniej niż połowę 
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głosów. 46% za najważniejszy problem uznaje niebezpieczne zachowania kierowców, a 38% 
ankietowanych oddało głos na zbyt małą ilość "ścieżek" rowerowych. 

30% respondentów wskazuje na problem zbyt wysokich krawężników, co prawdopodobnie 
znajduje odzwierciedlenie w ocenie infrastruktury rowerowej w pytaniu numer 6. 24% 
respondentów zwraca uwagę na niewystarczająca ilość bezpiecznych parkingów dla rowerów. 
Prawie 20% za główny problem uznaje złą jakość istniejącej infrastruktury, co można uznać za 
wynik dość niski. Należy jednak poprawić stan techniczny części infrastruktury, zwłaszcza w 
zakresie nawierzchni wykonanej z kostki betonowej. 18% oraz liczne komentarze w kategorii „Inne” 
wskazują na problem związany ze stanem utrzymania infrastruktury. 16% wskazuje na problem 
związany z brakiem odśnieżania infrastruktury rowerowej w warunkach zimowych. Większa ilość 
odpowiedzi tego typu może być związana z porą roku w trakcie której przeprowadzano ankietę. 
15% oddało głos na nieodpowiedzialne zachowania innych rowerzystów, co jest wyraźnie niższym 
wskaźnikiem niż zachowania pieszych lub kierowców. 6% respondentów wśród czterech głównych 
przeszkód widzi brak oświetlenia infrastruktury rowerowej. Nie oznacza to, iż problem nie jest 
ważny, o czym świadczą opinie przekazane w pytaniach otwartych. Może to także świadczyć o 
tym, że trasy rowerowe są stosunkowo dobrze oświetlone. 
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Prawie 47% respondentów jako główny problem rowerzystów wskazało „niespójność systemu 

tras rowerowych”. Na drugim miejscu (14,4%) znajduje się zbyt mała ilość "ścieżek" rowerowych. 
Trzecie miejsce przypada na „pieszych chodzących po "ścieżkach"” (12%). W dalszej kolejności 
wskazano problem niebezpiecznego zachowania kierowców (9,8%). Pozostałe odpowiedzi 
otrzymały poniżej 5%. 

 
 

 
 
Ostatnie pytanie zamknięte dotyczyło Starego Miasta. Z odpowiedzi respondentów wynika, iż 

głównymi problemami są: organizacja ruchu oraz zabytkowa nawierzchnia. Najrzadziej 
wskazywano na brak stojaków, co nie znaczy, iż problem nie istnieje: nie odczuwa tego jako 
przeszkody jedynie 85 z 300 respondentów, co stanowi 28%. 

 
 

16.Gdzie w Toruniu najbardziej potrzebna jest nowa trasa rowerowa? 
 
Na pytanie dotyczące najważniejszych potrzeb w zakresie nowych tras rowerowych padło 

blisko 50 sugestii lokalizacji. Najczęściej wskazywano Szosę Chełmińską, a następnie ulice: Polną, 
Poznańską i Legionów. Szczegółowe zestawienie wraz z odpowiednim kodem trasy ujęto w tabeli 
poniżej. 

 

Ulica/lokalizacja Ilość głosów Kod trasy w Koncepcji 
Szosa Chełmińska 73 GTR-2 
ul. Polna 38 ZTR-Z11 
ul. Poznańska 34 GTR-7 
ul. Legionów 32 ZTR-Pn3 
ul. Św. Józefa 27 ZTR-Z3 
ul. Broniewskiego 20 ZTR-Z2 
Most im. Piłsudskiego 20 GTR R1.3 
ul. Reja 19 GTR1-R3 
Bulwar Filadelfijski 18 ZTR-Pn0/Z 
Szosa Lubicka 18 GTR-5 
Szosa/ul. Bydgoska 15 ZTR-Z1 
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ul. Sobieskiego 13 GTR-4 
ul. Podgórna 11 GTR-R3 
ul. Grudziądzka 10 ZTR-Pn2 oraz GTR-3 
ul. Łódzka 10 GTR-6 
ul. Curie -Skłodowskiej 10 GTR-4 
ul. Żółkiewskiego 10 GTR-R3 
ul. Kościuszki 10 GTR-R3 
ul. Olsztyńska 9 GTR-GK 
ul. Żwirki i Wigury 9 ZTR-Pn4/Z 
ul. Andersa 8 ZTR-Pd5.1 ZTR-Pd5.2 
Plac Armii Krajowej 5 GTR-7  

 
Niektóre z uwag nie dotyczyły konkretnego odcinka, lecz obszaru. Wymieniono m.in.:  

 Centrum (17 wskazań) 

 Podgórz (14) 

 Rubinkowo (10) 

 Wrzosy (9) 

 Dojazd na dworzec (8) 

 Kaszczorek (7) 
   

17. Gdzie istniejąca infrastruktura rowerowa (drogi dla rowerów, ciągi 
pieszo-rowerowe) potrzebuje pilnej poprawy lub naprawy? 

 
Dwa problemy pojawiały się szczególnie często: mianowicie krawężniki (13) oraz oświetlenie 

infrastruktury rowerowej (5). W tabeli poniżej zestawiono miejsca, w których zdaniem 
ankietowanych istniejąca infrastruktura wymaga pilnej poprawy. 

 

Ulica/lokalizacja Ilość głosów Kod trasy w Koncepcji 
Andersa 19 ZTR-Pd5.1 ZTR-Pd5.2 
Bulwar Filadelfijski 15 ZTR-Pn0/Z 
Curie-Skłodowskiej 12 GTR-4 
Gagarina 11 ZTR Z8 
Grudziądzka 11 ZTR-Pn2 oraz GTR-3 
Jana Pawła II 11 GTR R1.1 
Kościuszki 11 GTR R3 
Kraszewskiego 10 ZTR Z2 
Legionów 8 ZTR Pn3 
Mickiewicza 7 GTR 1 
Olimpijska 7 GTR 4 
Olsztyńska 6 GTR GK 
Polna 6 ZTR Pn11.2 
Most im. J. Piłsudskiego 5 GTR R1.3 
Szosa Chełmińska 5 GTR 2 
Szosa Lubicka 4 GTR 5 
Ugory 3 ZTR Pn3 
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18. Gdzie funkcjonalność istniejącej infrastruktury rowerowej może zostać 
istotnie poprawiona przy pomocy prostych działań, takich jak: wytyczenie 
brakującego przejazdu rowerowego, obniżenie krawężnika, usunięcie 
przeszkód, naprawa nawierzchni itp.? 
 
Na pytanie o miejsca, w których przy pomocy prostych działań można znacząco poprawić 

funkcjonalność istniejącej infrastruktury najczęściej padały następujące propozycje (tabela 
poniżej). 

 

Ulica/lokalizacja Ilość głosów Kod trasy w Koncepcji 
Szosa Chełmińska 15 GTR 2 
Szosa Lubicka 12 GTR 5 
Mickiewicza 11 GTR 1 
Andersa 10 ZTR Pd5.2 
Gagarina 10 ZTR Z8 GTR 1/R3 
Jana Pawła II 10 GTR R1.1  
Kraszewskiego 10 ZTR Z2  
Okrężna 9 ZTR Z10 
Grudziądzka 8 ZTR Pn2 
Kościuszki 8 GTR R3  
Legionów 8 ZTR Pn3  
Przy Kaszowniku 7 GTR R2  
Bulwar Filadelfijski 6 ZTR Pn0/Z  
Centrum 6  
Wały gen. Sikorskiego 6 GTR R1.1  
Ulica Ugory 6 ZTR Pn3 
Żwirki i Wigury 6 ZTR Pn4/Z 

 
 

19. Gdzie powinny zostać zaplanowane nowe inwestycje rowerowe w 
ramach Koncepcji na lata 2017-2023? 
 
Na pytanie o potrzeby i nowe inwestycje wskazano m. in.: 

 Potrzeba spójności, połączenie już istniejących odcinków 

 Potrzeba dojazdu do centrum i jazdy po samym centrum 

 Dostępność rowerowa dworca kolejowego Toruń Główny 

 System tras rowerowych na lewobrzeżu 
 
Padły również liczne uwagi szczegółowe dotyczące konkretnych ulic: 
 

Ulica/lokalizacja Ilość głosów 
Szosa Chełmińska 38 
Św. Józefa 27 
Poznańska 21 
Legionów 20 
Polna 19 
Bulwar Filadelfijski 17 
Podgórz 14 
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Olsztyńska 11 
Most im. J. Piłsudskiego z dojazdami 11 
Żwirki i Wigury 11 
Broniewskiego 10 
Okrężna 10 
Bydgoska 8 
Sobieskiego 8 
Stawki 8 
Kładka przy moście kolejowym 7 
Curie-Skłodowskiej 7 
Żółkiewskiego 7 
Kraszewskiego 6 
Łódzka 6 
Szosa Lubicka 6 

 
 
Dwa ostatnie pytania dotyczyły oceny mapy interaktywnej zawierającej inwentaryzację 

istniejącej infrastruktury rowerowej i propozycje tras oraz ankiety. Przygotowane materiały zostały 
dobrze ocenione, ale nie brakowało opinii, że trudno jest odnaleźć mapę w internecie. Głosy 
krytyczne dotyczyły też następujących kwestii: 

 słaba czytelność mapy (5)  

 brak oznaczeń stacji TRM (2) 

 mapa długo się ładuje (2) 

 brak kilku stojaków (2) 

 niejasna legenda (2) 
 
Wśród uwag dotyczących samej ankiety wskazywano na brak możliwości zgłaszania 

brakujących lokalizacji stojaków oraz potrzeb związanych z bezpiecznymi parkingami rowerowymi 
- 13 głosów.  

Drugim wątek dotyczył kwestii związanych z funkcjonowaniem roweru publicznego – Toruński 
Rower Miejski - 10 głosów.  

Kilka uwag dotyczyło zagadnień związanych EDBS (Europejski Dzień bez Samochodu) oraz 
kampanii ECC (European Cycling Challenge). 

Padały także sugestie dotyczące wydania papierowej mapy infrastruktury rowerowej oraz 
stworzenia przez miasto aktualizowanej na bieżąco interaktywnej mapy tras rowerowych. 
 
 

Wybrane odpowiedzi respondentów na pytania otwarte 
 
14. Co mogłoby poprawić bezpieczeństwo rowerzystów w Toruniu? Wymień propozycję 

działań. 
 
14.1 Oświetlenie 
 

 Są fragmenty zupełnie nieoświetlone, na przykład ścieżka wzdłuż Szosy Lubickiej w 
okolicach Tesco/KFC 

 

 Oświetlenie w bocznych uliczkach 
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 Oświetlenie w parkach np. Park na Jakubskim Przedmieściu przy ul. Waryńskiego. W tym 
miejscu jest ścieżka i chodnik a oświetlenia brak. Jadąc w porannych godzinach w sierpniu 
albo jesienią, mimo obowiązkowego oświetlenia rowerowego - jest ciemno i niebezpiecznie.  

 

 Lepsze oświetlenie przejazdów rowerowych, lepsze oświetlenie dróg wzdłuż których nie ma 
ścieżek rowerowych 

 

 Oświetlenia nad przejazdami przez jezdnie 
 

 Oświetlenie ścieżek 
 

 Doświetlenie ścieżek rowerowych 
 

 Lepsze oświetlenie wylotu ścieżki rowerowej z parku przy placu Rapackiego na ulicę 500-
lecia i wcześniejszego przejścia dla pieszych, przy skrzyżowaniu z Bulwarem Filadalfijskim. 
W obydwu miejscach o mało nie potrącił mnie po ciemku samochód. 

 
14.2 Ruch samochodów 
 

 Niebudowanie nowych dróg sprzyjających szybkiej jeździe 
 

 Ograniczanie prędkości na drogach 
 

 Jeśli ścieżka ma się kończyć i wyprowadzać na jezdnię rowerzystę to dobrym 
rozwiązaniem jest "wpust" ścieżki na jezdnię jak np. na ul. Podgórnej przy Rondzie KOR, a 
nie tylko bezpośrednie zakończenie ścieżki (nawet nie takie jak przy zjeździe koło ronda w 
ulicę Fałata). Również wjazd z jezdni na ścieżkę rowerową powinien być takim 
odwróconym wpustem aby rowerzysta nie musiał odbijać do środka jezdni żeby wjechać 
pod większym kątem choćby ze względu na krawężnik. 

 
14.3 Edukacja 
 

 Edukacja kierowców, policjantów, pieszych i rowerzystów 
 

 Edukacja w zakresie przepisów [wszystkich uczestników ruchu] 
 

 Uświadomienie kierowcom, że rowerzyści mogą jeździć po ulicy 
 

 Promocja roweru jako głównego środka transportu do pracy i szkoły 
 
14.4 Jakość 
 

 Jakość ścieżek rowerowych. Przykładem jest ulica Ugory - ścieżka co kilka metrów jest 
poprzecinana podjazdami dla samochodów. To ścieżka powinna mieć priorytet, a nie 
podjazdy! 

 

 Lepszy stan techniczny nawierzchni ścieżek, dbałość o ścieżki (np. odśnieżanie i 
niezasypywanie np. zalegającym śniegiem lub liśćmi z chodników) 
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 Budowanie szerszych niż obecnie ścieżek rowerowych i takie ich budowanie aby piesi 
możliwe rzadko wkraczali na drogi rowerowe oraz wymiana kostki brukowej na asfalt i 
obniżenie krawężników na przejazdach rowerowych (nawet nowo budowane przejazdy, nie 
wiedzieć czemu, mają krawężniki, które dają znaczny opór podczas przejazdu) 

 

 Częstsze sprzątanie szkła ze ścieżek 
 

 Projektowanie bezpiecznych zjazdów na jezdnię w przypadku kończenia ścieżki rowerowej 
 

 Ujednolicić ścieżki rowerowe, aby nie były to "fragmenty" rozsiane po całym mieście, a 
łączyły się w jeden spójny system dróg rowerowych (patrz: skrzyżowanie ul. Kraszewskiego 
i Czerwonej Drogi - gdzie pomiędzy ścieżkami rowerowymi jest przerwa) 

 

 Promocja roweru jako głównego środka transportu do pracy i szkoły 
 
14.5 Brakująca infrastruktura 
 

 Ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Sobieskiego 
 

 Więcej ścieżek rowerowych na lewobrzeżu miasta. Nie ma wcale ścieżki rowerowej z 
mostu w kierunku Inowrocławia 

 

 Nowe ścieżki w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego i samochodowego (np. 
Bulwar Filadelfijski) 

 
14.6 Inne 
 

 Ruch rowerowy między odległymi punktami w mieście można uregulować poprzez "trasy 
główne" i to w dużej mierze już dobrze działa, ale trzeba zając się ruchem lokalnym, po 
osiedlach. 

 

 Wyniesione przejazdy dla rowerzystów (zwłaszcza wzdłuż dróg z pierwszeństwem 
przejazdu) 

  
 
16. Gdzie w Toruniu najbardziej potrzebna jest nowa trasa rowerowa? 
 
16.1 Lewy brzeg 
 

 Największe osiedle lewobrzeża - Podgórz połączony z system dróg rowerowych w ciągu 
ulicy Poznańskiej, przez "Stary Most" 

 

 "stary" most - jadąc po chodniku niejednokrotnie jest niebezpiecznie mijając pieszych 
 

 Most im. J. Piłsudskiego, Plac Armii Krajowej oraz ulica Poznańska aż do granicy miasta 
 

 Lepsze skomunikowanie Stawek z resztą miasta 
 

 Przejazd przez stary most. Od ul. Łódzkiej i od ul. Poznańskiej! 
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 Brak drogi rowerowej na lewobrzeżu umożliwiającej bezpieczny przejazd przez torowisko 
kolejowe; brak oddzielnej drogi rowerowej na moście Piłsudskiego 

 

 Istotnym miejscem, gdzie ruch rowerowy jest totalnie nieuporządkowany jest Podgórz. Plac 
Armii Krajowej, ciąg ulicy Poznańskiej - są niesamowicie niewygodne dla rowerzysty. Na 
pewno jakąś alternatywą mogłoby być pociągnięcie DDR pod "krowim mostkiem". 

 

 Ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Poznańskiej na całej jej długości oraz dobre 
skomunikowanie z wjazdem na stary most.  

 

 Podgórz - koniecznie Poznańska 
 
16.2 Centrum 
 

 Ścieżki rowerowe prowadzące przez Starówkę (choćby przez główne ulice, Szeroką i 
Chełmińską.) Zdaję sobie sprawę z tego, że to może być trudne do wykonania ale jednak w 
wielu europejskich miastach się udaje.  

 

 SZEROKA I BULWAR!!! 
 

 Na części ulic na Starym Mieście mógłby zostać dopuszczony ruch dwukierunkowy dla 
rowerów (ul. Rabiańska, ul. Wąska) znacznie ułatwiłoby to podróże na osi Zachód-Wschód. 
Brakującym odcinkiem sieci DDR jest też na pewno Bulwar Filadelfijski od ul. Warszawskiej 
aż do ul. Bydgoskiej włącznie do ogrodu zoobotanicznego. 

 
16.3 Szosa Chełmińska 
 

 Uzupełnienie ciągu ul. Szosa Chełmińska 
 

 Ul. Szosa Chełmińska (od Trasy Średnicowej Północnej do ul. Polnej oraz odcinek od ul. 
Bema do ul. Grudziądzkiej) 

 

 Szosa Chełmińska, na której części brak jest ścieżki rowerowej lub jest w stanie 
beznadziejnym 

 

 Północna część Szosy Chełmińskiej (między średnicówką a ścieżką do Unisławia) 
 

 Szosa Chełmińska (odcinek od Bema do Czerwonej Drogi), Szosa Chełmińska (odcinek od 
Polnej do Długiej) 

 
16.4 trasy WZ : Szosa Lubicka / ul. Żółkiewskiego 
 

 Brak oddzielnej od chodnika drogi rowerowej na Szosie Lubickiej 

 Bardzo brakuje sensownego połączenia na linii wschód-zachód, najlepiej dwiema 
równoległymi trasami 

 

 Szosa Lubicka - Bulwar lub/i mała obwodnica starówki - Bydgoska lub/i Mickiewicza - 
Szosa Bydgoska 

 

 Bielawy - Rubinkowo - Kościuszki - Bema - Broniewskiego - Szosa Bydgoska 
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 Trasy na wyżej wymienionych szlakach często się urywają, mają nieodpowiednią 
nawierzchnię, lawirują pomiędzy stronami ulicy, a na długich odcinkach drogi rowerowej nie 
ma wcale. 

 

 Zdecydowanie priorytetem numer jeden jest budowa bezpośredniego połączenia DDR ze 
Starego Miasta na Rubinkowo w najbliższym otoczeniu Szosy Lubickiej. Musi być 
możliwość przejechania z centrum na największe toruńskie osiedle bez konieczności 
dzielenia z pieszymi ciągów pieszo-rowerowych.  

 

 Ul. Lubicka od ""Płatków"" do starego miasta 
 
------------------- 
 

 Wzdłuż Żółkiewskiego, połączenie ścieżki przy Szosie Lubickiej i ul. Kościuszki oraz Szosy 
Lubickiej i Trasy Średnicowej 

 

 Ul. Żółkiewskiego; wyjazd na Złotorię od ul. Przy Skarpie; ul. Sz. Chełmińska (Polna-
Średnicówka; Bema-Odrodzenia); połączenie z powiatową ścieżką rowerową na granicy 
Torunia przy DK91 (Grudziądzkiej) - obecnie to wstyd 

 

 Północna strona ul Żółkiewskiego 
 

 Odcinek od Galerii Copernicus do nowego mostu przez Wisłę 
 
16.5 ul. Legionów, Wrzosy 
 

 Przedłużenie drogi rowerowej lub pasa rowerowego od Starówki w kierunku północnym 
ulicą Legionów, Szosą Chełmińską lub planowaną Trasą Staromostową 

 

 Szosa Chełmińska (na odcinku Podgórna - Czerwona Droga), Św. Józefa (cała), Legionów 
(cała) 

 

 Wrzosy z Centrum 
 

 Ulica Legionów na całej długości. Zbyt wąski chodnik żeby można jechać rowerem. A na 
ulicy zbyt duży ruch samochodowy, kierowcy wyprzedzając nie zachowują bezpiecznej 
odległości.  

 
16.6 Bydgoskie Przedmieście 
 

 Ul. Bydgoska pomiędzy Reja i Sienkiewicza, brak DDR , ulica jednokierunkowa 
 

 Drugim palącym problemem jest potrzeba ciągłości pięknego szlaku rowerowego wzdłuż 
parku ulicą Bydgoską do Reja  

 

 Na Bydgoskim Przedmieściu brakuje kontraruchu, bądź kontrapasów na 
jednokierunkowych ulicach: Moniuszki (Bardzo ważne połączenie z Osiedlem Młodych, nie 
trzeba jeździć niebezpieczną ulicą Matejki), Sienkiewicza (Ważne połączenie ul. Bydgoskiej 
z Fałata i Gagarina), Klonowica 
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16.7 ul. Sobieskiego 
 

 Ul. Sobieskiego 
 

 Wzdłuż ulicy Sobieskiego 
 

 Ulica Sobieskiego (połączenie Starówki ze ścieżką na ul. Skłodowskiej) 
 
16.8 JAR 
 

 Osiedle Jar - Elana (czy nawet Rubinkowo) wzdłuż ulic Celniczej - Mazowieckiej - 
Chrobrego - Mlecznej i Kociewskiej 

 

 Z osiedla JAR na starówkę, wzdłuż ul. Legionów 
 
16.9 Świętego Józefa 
 

 Ul. św. Józefa 
 

 Połączenie ulicy Gagarina ze szlakiem Szosy Chełmińskiej - ulicą św. Józefa 
 

 Brak ścieżki rowerowej lub pasa rowerowego wzdłuż Św. Józefa i łączącej się z Sz. 
Chełmińską 

 

 Pociągnięcie DDR po szlaku dawnych torów kolejowych na ul. Św. Józefa 
 

 Ul. Św. Józefa. To zdecydowanie czarna dziura w komunikacji rowerowej! Bardzo duży 
ruch samochodów (w tym autobusów), wąska ulica i sporo rowerów, które nie maja żadnej 
sensownej alternatywy. To ważna trasa na osi północna i północno-wschodnia część 
miasta - campus uniwersytecki. 

 
16.10 Pozostałe uwagi 
 

 Kontynuacja trasy wzdłuż ulicy OLSZTYŃSKIEJ od skrzyżowania z ulicą CZEKOLADOWĄ 
w kierunku GRĘBOCINA. 

 

 Świetnym pomysłem byłoby również otwarcie mostu kolejowego dla pieszych i rowerzystów 
 

 Trasa rowerowa od Bulwaru Filadelfijskiego (od mostu kolejowego) prowadząca nad Wisłą, 
aż do osiedla Rubinkowo, a najlepiej dołączyć ją do istniejącej ścieżki prowadzącej do 
Osieka" 

 

 Zielony Ring Torunia 
 
 
17. Gdzie istniejąca infrastruktura rowerowa (drogi dla rowerów, ciągi pieszo-rowerowe) 

potrzebuje pilnej poprawy lub naprawy? 
 
17.1 Ugory 
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 Ul. Ugory (DDR poprzecinana przejazdami dla samochodów, mnóstwo krawężników) 
 

 Ul. Ugory - koniecznie likwidacja garbodrogi na której niejedną dętkę przebiłem i fizyczna 
likwidacja dzikiego parkowiska na połowie szerokości tej DDR, chociaż moim zdaniem 
najlepiej byłoby przenieść ten odcinek na drugą stronę jezdni 

 
17.2 Rondo Niepodległości, Aleja Jana Pawła II 
 

 Droga od Placu Rapackiego do skrzyżowania z Czerwoną Drogą  
 

 Ul. Kraszewskiego przy Osiedlu Młodych, okolica Ronda Niepodległości od strony hotelu 
Mercure 

 

 Odcinek od ul. Kraszewskiego wchodzący w al. Jana Pawła II, od strony hotelu Mercure, 
jest tam dużo płyt chodnikowych między którymi tworzą się niebezpieczne szpary, w 
których za jakiś czas może zaklinować się koło rowerowe 

 

 Połączenie odcinka od al. Jana Pawła II (od strony hotelu Mercure) ze ścieżką na ul. 
Kraszewskiego, brak tam kawałka oznakowania i de facto przez chwilę poruszamy się 
chodnikiem a nie ścieżką rowerową 

 
17.3 Szosa Lubicka 
 

 Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Lubickiej przy dawnych zakładach mięsnych 
 

 Odcinek ścieżki od mostu kolejowego do wjazdu ulica Winnica 
 
17.4 Nawierzchnia 
 

 Nowy most - nadal pofałdowana 
 

 Mickiewicza/Matejki - pofałdowana 
 

 Mickiewicza/Kochanowskiego - kałuża w trakcie opadów 
 

 Nawierzchnia Bulwaru (wiem, że nie jest w sieci rowerowej, ale przecież tam jeździ masa 
ludzi) 

 

 Wszystkie te, które są z kostki. Są wypaczone i rosną na nich chwasty 
 
17.5 Inne uwagi (niepowiązane) 
 

 Oświetlenie wzdłuż ścieżki rowerowej w parku przy Waryńskiego 
 

 Ul. Grudziądzka - zbyt wiele świateł, konieczność przejeżdżania z jednej strony jezdni na 
drugą, by jechać ścieżka dla rowerów 

 Ul. Szczęśliwa od Królewny Śnieżki do Zakosów - za wąskie łuki/skosy znaki drogowe w 
skrajni, zła nawierzchnia(luźne płytki chodnikowe), Na Przełaj od Goplany do Alladyna - nie 
potrzebne zakręty przy skrzyżowaniach, znaki drogowe w skrajni, za ostre/nie potrzebne 
obniżenia przy podjazdach do posesji 
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 Na pewno na Gagarina przy Od Nowie i na ul. Balonowej 
 

 Najbardziej w jeździe rowerem po Toruniu przeszkadzają przejazdy przez jezdnię, gdzie 
należy zejść z roweru by wcisnąć przycisk wyzwalający zielone światło 

 
 
18. Gdzie funkcjonalność istniejącej infrastruktury rowerowej może zostać istotnie poprawiona 

przy pomocy prostych działań, takich jak: wytyczenie brakującego przejazdu rowerowego, 
obniżenie krawężnika, usunięcie przeszkód, naprawa nawierzchni itp.?  

 
18.1 Krawężniki 
 

 Wysokie krawężniki na "wysepkach" przy rondzie Zbigniewa Herberta 
(Mickiewicza/Tujakowskiego) 

 

 Naprawa wszystkich miejsc, gdzie są zbyt wysokie krawężniki, wyboje, dziury 
 

 5 miejsc to ja mogę podać w Toruniu gdzie krawężniki są na odpowiedniej ZEROWEJ 
wysokości. w zasadzie to na wszystkich przejazdach starszych niż 2 -3 lata są za wysokie 
krawężniki 

 

 Jest dobrze, a problem jest z dużą ilością za wysokich krawężników 
 

 OBNIŻENIE KRAWĘŻNIKA ANDERSA-ARMII LUDOWEJ. ANDERSA -DRZYMAŁY 
 

 Krawężniki na DR na ul. Na przełaj 
 

 Obniżenie krawężnika przy Netto na ul. Polnej, skrzyżowanie ul. Sienkiewicza/ 
Broniewskiego/ Bema - brak znaków poziomych i wyraźnego oznakowania przejazdu przez 
przejście dla pieszych 

 

 Szosa Chełmińska wysokie krawężniki 
 

 Obniżenie krawężnika: na przejeździe przez ul. Żwirki i Wigury - skrzyżowanie z ul. 
Grudziądzką, przejazd przez ul. Wielki Rów na skrzyżowaniu z ul. Grudziądzką, likwidacja 
"uskoku" (wbudowane obrzeże??!!) przy skrzyżowaniu ul. Grudziądzkiej z ul. Grudziądzką 
(dojazd do Straży Miejskiej) strona wschodnia 

 

 Krawężniki powinny być likwidowane, a nie obniżane! - żadna nowa inwestycja nie powinna 
posiadać krawężników, nawierzchnie powinno łączyć się "bezszwowo" tak samo jak łączy 
się jezdnie dróg o różnych kategoriach 

 

 Przejazd rowerowy przy pasach na wysokości przystanku Szosa Bydgoska (linia 36) 
 
18.2 Sygnalizacja 
 

 Fatalne zestrojenie świateł na przejazdach dla rowerzystów wzdłuż Szosy Lubickiej 
(szczególnie skrzyżowanie z Olsztyńską), skrzyżowanie Polnej i Chrobrego - światła na 
przejeździe rowerowym wymagają każdorazowego ręcznego włączenia co powoduje długi 
czas oczekiwania na przejazd a przez to częste przejeżdżanie na czerwonym świetle. 



 

Załącznik nr 7– Raport z pierwszej fazy konsultacji społecznych str. 19 

 
 
 

 Całe miasto - likwidacja przycisków przy sygnalizacji świetlnej dla rowerzystów na rzecz 
czujników skierowanych w kierunku, z którego nadjeżdżają rowerzyści 

 
18.3 Przejazdy rowerowe 
 

 Przywrócenie zlikwidowanych przejazdów wzdłuż Szosy Lubickiej 
 

 Wyznaczenie przejazdów rowerowych na Rondzie Zbigniewa Herberta oraz dostosowanie 
łuków na drodze rowerowej do obowiązujących standardów 

 

 Na trasie średnicowej w okolicy ul. Wybickiego brak przejazdów rowerowych 
 

 Szosa Lubicka - przywrócenie przejazdów prze torowiska przy "płatkach" i "Puławskiego" 
 

 Malowanie czerwonego wyznaczenia drogi rowerowej na pasach - skrzyżowanie 
Olsztyńska - Olimpijska tak oby nie wytarło się po paru miesiącach jak np. przy Szosie 
Lubickiej! 

 

 Bulwar Filadelfijski - przejazdy w stronę Starego Miasta 
 
18.4 Nawierzchnia 
 

 Park Tysiąclecia nawierzchnia do poprawy 
 

 Kostka brukowa na Olsztyńskiej (od Sz. Lubickiej do ul. Olimpijskiej) 
 

 Kostka brukowa przy stacji Orlen na ul. Skłodowskiej-Curie 
 
18.5 Centrum 
 

 Zapewnienie ciągłości pasów rowerowych na tzw. obwodnicy Starego Miasta (ul. Wały gen. 
Sikorskiego, Szumana. Warszawska), zapewnienie połączenia z istniejącą infrastrukturą 
rowerową przy ul. Mickiewicza poprzez dostosowanie północnego chodnika (od Alei Jana 
Pawła 2 do Ronda Herberta) 

 

 Dopuszczenie jazdy rowerem na wschodniej pierzei Rynku Staromiejskiego. 
Wprowadzenie kontraruchu na wszystkich ulicach Starego Miasta oraz na ulicach 
osiedlowych w całym mieście. 

 

 Głównie w centrum. O ile jeszcze do centrum można dojechać, trzymając się którejś z 
głównych tras, o tyle w samym centrum rowerzysta czuje się wybitnie niechciany. 

 

 Skrzyżowanie ul. Św. Katarzyny i Szumana (nagłe zniknięcie pasa rowerowego za 
skrzyżowaniem) 

 

 Zwiększenie ilości stojaków rowerowych na Starym Mieście 
 

 Ścieżka wzdłuż wałów Generała Sikorskiego nie jest połączona ze ścieżką wzdłuż ul. 
Mickiewicza 
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18.6 Pozostałe 
 

 Ul. Polna - odcinek od torów do ul. Równinnej - potrzebny choć jeden przejazd rowerowy 
 

 Brak bezpiecznego przejazdu/przejścia przez DK91 ze ścieżki prowadzącej ul. Forteczną 
na ścieżkę rowerową po drugiej stronie 

 
18.7 Pochwały 
 

 Co było do naprawy to naprawiono na trasach po których się poruszam jednośladem 
 

 Istniejąca infrastruktura jest świetna! 
 
  
19. Gdzie powinny zostać zaplanowane nowe inwestycje rowerowe w ramach Koncepcji na 

lata 2017-2023? 
 

 Wszędzie gdzie to ma sens i poprawi jakość życia mieszkańców Torunia. 
 

 Obrzeża Starego Miasta  
 

 Bulwar Filadelfijski 
 

 Więcej stacji roweru miejskiego na lewobrzeżu 
 

 Brak spójnej sieci rowerowej na lewobrzeżu - tu właśnie powinny być przeprowadzone 
znaczne inwestycje. Poprawienie infrastruktury rowerowej na Bulwarze między mostami.  

 

 Szosa Lubicka od ul. Gołębiej do mostu im. gen. E. Zawackiej 
 

 Ul. Żółkiewskiego 
 

 Most J. Piłsudskiego z dojazdami 
 

 Trasa z JARu do centrum, trasy wschód-zachód  
 

 Przydałoby się więcej tras rekreacyjnych wyprowadzających rowerzystów poza miasto 
 

 Ciągła trasa Wrzosy - Koniuchy - Chełmińskie - Centrum - na most 
 

 Rozpatrzenie zgłoszonej koncepcji ""Zielonego Ringu Torunia"", z ewentualnymi 
modyfikacjami 

 

 Szybka trasa z centrum na Rubinkowo np. ulicą Winnica (asfaltem) 
  
 
20. Jak ocenia Pani/Pan przygotowaną na potrzeby Koncepcji inwentaryzację w formie mapy 

interaktywnej?  
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 Bardzo dobrze. Jedyny pomysł jaki mi się nasuwa to przygotowanie widoku, w którym 
użytkownicy dróg rowerowych mogliby oznaczać ew. zgłoszenia stanu dróg rowerowych, a 
inni głosować czy faktycznie zgłoszenie jest warte uwagi. 

 

 Dokładna i ciekawa. Jedynie brak zaznaczenia zasięgu roweru miejskiego. Za to warstwa 
"Uwagi" jest ciekawa, wskazuje wiele miejsc do szybkiej i łatwej naprawy. 

 

 Na 5-tkę! już nie mogę się doczekać realizacji tras głównych + tras rekreacyjnych!! 
 

 Dobrze jest, ale dużo zakłamań - trasa na Olsztyńskiej jest rekreacyjna? :D Proszę 
pojechać tam rowerem razem z TIRami na Olsztyn - zapraszam! 

 

 Oby się udało zrealizować te przedsięwzięcia 
 

 Jest bardzo dobrą pozycją wyjściową do rozmów o koncepcji rozwoju dróg rowerowych.  
 

 Użytkownicy mają szybki wgląd na istniejące trasy. 
 

 Świetnym rozwiązaniem jest możliwość wyłączania poszczególnych warstw. 
 

 Sama mapa, jako narzędzie pomocne w konsultacjach, została przygotowana wzorowo. 
 

 Mapa została bardzo dobrze przygotowana. Dobrym pomysłem było umieszczenie zdjęć 
infrastruktury. 

 

 Mapa przygotowana jest solidnie, brak w niej stacji roweru miejskiego. Stanowi dobry punkt 
wyjścia do dalszych działań. Zbyt mała ilość zielonych tras leśnych na północy Torunia. 

 

 Mapa jest jedynie wizualną ekspresją jakichś koncepcji, o których niewiele wiadomo. 
Chciałbym się na przykład dowiedzieć jakie przesłanki zadecydowały o uznaniu jednych 
docelowych tras za główne, a innych za zbiorcze. 

 

 jest super, oby była aktualizowana! :D 
 

 Podoba mi się, jest bardzo przydatna przy wypełnianiu ankiety. 
 

 Bardzo przyjemna, intuicyjna mapa. 
 
  
21. Prosimy o ewentualne uwagi i spostrzeżenia w istotnych kwestiach dotyczących rowerów w 

mieście, które nie zostały poruszone w ankiecie. 
 

 Frustrujące są przejazdy wymagające ręcznego załączenia, znacznie spowalniają jazdę w 
związku z czym są często ignorowane przez rowerzystów. Dobrze sprawdzają się 
nowoczesne przejazdy aktywowane przez pętle indukcyjne. 

 

 Nad stojakami mogłyby być daszki, chroniące rowery głównie przed deszczem. 
 

 Urzędnicy i władze powinni dawać przykład i sami jeździć do pracy rowerami.  
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 Zaproponować, by w zakładach pracy ten, kto przyjeżdża rowerem do pracy dostawał ulgi, 
przywileje, itd. 

 

 Dlaczego został zlikwidowany przejazd rowerowy na Szosie Lubickiej na wysokości ul. 
Waryńskiego? często z niego korzystałem. Proszę również o kontrolę stanu technicznego 
ROWERÓW MIEJSKICH. Firma sporą kasę za to dostaje a mimo iż jeżdżę nimi codziennie 
to od 2 miesięcy nie trafiłem na rower ze sprawnymi światłami i hamulcem ręcznym. 

 

 Zorganizować jeden dzień z wyłączonym ruchem samochodowym na ulicach na możliwie 
szerokim obszarze w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności (wrzesień) 

 

 Słaby stan techniczny rowerów miejskich - niesprawne hamulce, niedziałające oświetlenie, 
niewyregulowane przerzutki, zepsute pedały, brak dzwonków, itp. 

 

 Potrzebne są kampanie informacyjne i edukacyjne, które zachęcałyby mieszkańców do 
korzystania z rowerów na co dzień. Konieczna jest także poprawa działania TRM.  

 

 Zbyt słaba promocja (polecam np. zgłoszenie do European Cycling Challenge, co 
przyniosło świetny efekt w Bydgoszczy) 

 

 Ogólnie jeżdżąc na rowerze w dni robocze codziennie do pracy od ok.5 lat widzę 
niesamowitą poprawę infrastruktury i zachowania pieszych.  

 

 W Toruniu zbyt dużo osób dojeżdża samochodami do centrum do pracy. Skutkuje to tym, 
że Toruń jest zanieczyszczony spalinami a Starówka zatłoczona parkującymi autami. 
Uważam, że za mało promuje się rowery jako codzienny środek lokomocji. Fajnie, że 
istnieją rowery miejskie, ale jeszcze jest zbyt mało stacji. Może gdyby były dostępne na 
każdym osiedlu, więcej osób by z nich korzystało. Poza tym na samej Starówce powinien 
być zakaz parkowania dla wszystkich, którzy na niej nie mieszkają. Może wówczas ludzie 
pracujący w obrębie Starówki chętniej wsiadaliby na rowery, a kierowcy bardziej uważali na 
rowerzystów.  

 

 Punkty napraw rowerów są ciągle rozkradane i dewastowane (nigdy nie udało mi się zrobić 
tego co chciałem, bo linki były poprzecinane, a pompka nie działała), może jakaś kamera 
lub patrole Straży Miejskiej? 

 

 Wiele miejsc ze zbyt wysokimi krawężnikami, dopuszczalność tylko nawierzchni asfaltowej.  
 

 Na moście im. J. Piłsudskiego, na chodniku przydałoby się tabliczki/znaki upraszające o 
ruch prawostronny, do czasu remontu. 

 

 Za mały budżet na samodzielne inwestycje rowerowe! 
 

 Powinny być wyznaczone trasy poza miasto, do tego materiały papierowe, w formie mapy 
okolic Torunia z zaznaczonymi ścieżkami, przewodników, ulotek żeby można było sobie 
zaplanować wycieczkę rowerem za miasto.  

 
 

 


