
INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE  
„POPRAWA FUNKCJONOWANIA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W TORUNIU - BIT CITY II” 

 
W ramach całego projektu realizowane będzie 8 zadań: 

 Zadanie 1: Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do osiedla Jar. 

 Zadanie 2: Modernizacja torowiska wraz z siecią trakcyjną w ul. Bydgoskiej. 

 Zadanie 3: Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną na trasie linii nr 1 i 
5 od Pl. Daszyńskiego do ul. Ślaskiego. 

 Zadanie 4: Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną na trasie linii nr 2 
na odcinku od Placu Niepodległości dl ul. Reja z budową odwodnienia torowiska. 

 Zadanie 5: Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną i układem 
drogowym na odcinku od Placu bp. Jana Chrapka do ul. Podgórnej. 

 Zadanie 6: Zakup taboru tramwajowego niskopodłogowego (5 szt.). 

 Zadanie 7: Zakup pojazdów technicznych. 

 Zadanie 8: Zakup autobusów niskoemisyjnych (6 autobusów elektrycznych wraz z 
infrastrukturą do ich ładowania 14 autobusów hybrydowych). 

 
Całkowita wartość projektu: 400 403 080, 64 zł 
Kwota dofinansowania: 213.328.032,32 zł (66,17%) 
 
CELE PROJEKTU „POPRAWA FUNKCJONOWANIA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W TORUNIU - BIT CITY II” 
 

 Powszechnie dostępny, sprawny i ekologiczny transport publiczny to jeden z priorytetów 
rozwojowych Torunia. Rozbudowa i poprawa funkcjonowania ekologicznej komunikacji 
tramwajowej i autobusowej przyczyni się do zmniejszenia ruchu samochodowego w mieście. 

 Głównym celem projektu jest zwiększenie wykorzystania bezemisyjnego transportu 
miejskiego na obszarze Torunia poprzez rozwój i integrację systemów publicznego transportu 
zbiorowego w mieście. 

 Projekt ma kluczowe znaczenie dla rozwoju komunikacji miejskiej w Toruniu. W poprzedniej 
perspektywie finansowej funduszy unijnych zrealizowany został szereg zadań, które 
rozpoczęły zmiany w toruńskiej komunikacji i które są kontynuowane w obecnej 
perspektywie. 

 Budowa linii tramwajowej zapewni dodatkowy transport dla mieszkańców nowego osiedla. 

 Modernizacja torowisk wpłynie na poprawę jakości przejazdu tramwajem, wzrost komfortu i 
bezpieczeństwa podróży pasażerów, czy zmniejszenie prawdopodobieństwa awarii 
spowodowanej złym stanem technicznym infrastruktury. 

 
ZADANIA ZREALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU LUB W TRAKCIE REALIZACJI: 

 
Zadanie 1: 
Kontrakt wykonawczy dla realizacji Etapu I ZADANIA 1 „Budowa linii tramwajowej wraz infrastrukturą 
towarzyszącą do Osiedla Jar” – przejazdy torowo-drogowe na skrzyżowaniach ul. Sz. Chełmińska z ul. 
Żwirki i Wigury i z ul. Długą 
 
Pierwsze prace przy budowie nowej linii tramwajowej na tzw. osiedle Jar miały miejsce już latem 
2018 r (lipiec – sierpień), przy okazji Przebudowy Szosy Chełmińskiej. Wówczas powstały 2 przejazdy 
tramwajowo-drogowe na skrzyżowaniach Szosa Chełmińska – Żwirki i Wigury oraz Szosa Chełmińska 
– Długa; wykonawca Progreg InfraCity, koszt niespełna 3,5 mln zł brutto. 
 



Kontrakt wykonawczy dla realizacji ZADANIA 1 „Budowa linii tramwajowej wraz infrastrukturą 
towarzyszącą do Osiedla Jar” w zakresie budowy i wyposażenia stacji zasilania energetycznego w 
urządzenia elektroenergetyczne niezbędne do zasilania ładowarek autobusów elektrycznych 
 
18 grudnia 2020 r. podpisano umowę na budowa i wyposażenie stacji zasilania energetycznego - 
podstacji prostownikowej „JAR”; wykonawca AMZ Elektro Sp. z o.o., wartość umowy: 3 188 000,00 zł 
brutto; zakres umowy obejmuje budowę murowanego, jednokondygnacyjnego budynku stacji 
transformatorowej o powierzchni 182,49 m2, a także instalacji dwóch transformatorów i rozdzielni 
średniego napięcia oraz rozdzielni niskiego napięcia. Posłużą one do zasilania ładowarek autobusów 
elektrycznych oraz podłączenia do sieci samej zajezdni. W późniejszym terminie, w ramach przetargu 
na budowę nowej linii tramwajowej do tzw. osiedla Jar, stacja zostanie doposażona w trzy zespoły 
prostownikowe i rozdzielnię prądu stałego. Te elementy posłużą do zasilania sieci trakcyjnej nowej 
linii tramwajowej; na realizację umowy wykonawca będzie miał 12 miesięcy od daty jej podpisania. 
 
Zadanie 2, 3 i 4 
4 listopada 2020 r. podpisano umowy z wykonawcą – firmą Balzola – na modernizację trzech 
odcinków torowisk – łączna wartość 104 622 396,38 zł brutto. 12 grudnia 2020 r. rozpoczęła się 
modernizacja torowiska w ul. Kraszewskiego (zadanie 4). 
 
Zadanie 2: Modernizacja torowiska wraz z siecią trakcyjną w ul. Bydgoskiej o łącznej długości 2 
509,85 metra toru pojedynczego 
 
Etap I - odcinek ul. Bydgoskiej od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza wraz z tym skrzyżowaniem do ul. 
Chopina 
Etap II - odcinek ul. Bydgoskiej od ul. Reja do ul. Sienkiewicza 
 
Zadanie 3: Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną na trasie linii nr 1 i 5 od pl. 
Daszyńskiego do ul. Ślaskiego o łączność długości 3 066,70 metra toru pojedynczego 
 
Zadanie 4: Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną na trasie linii nr 2 na 
odcinku od placu Niepodległości do ul. Reja z budową odwodnienia torowiska o łącznej długości 2 
754,35 metra toru pojedynczego 
 
Etap I – odcinek ul. Kraszewskiego 
Etap II – skrzyżowanie ul. Reja i Broniewskiego wraz z torami w ul. Broniewskiego od ul. Reja do ul. 
Sienkiewicza. 
 
Zadanie 6: Zakup taboru tramwajowego niskopodłogowego (5 szt.) 
 
22 lipca 2020 r. podpisano umowę z dostawcą – firmą PESA – na kwotę 46.405.101,75 zł brutto. 
Dostawy - 24 miesięcy od daty podpisania umowy. Tramwaje będą jednokierunkowe, długość 
wagonu 32 m, przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych, pięcioczłonowe, z całkowicie 
niską podłogą wyłożoną wykładziną antypoślizgową, konstrukcja tramwaju uwzględniająca najnowsze 
rozwiązania stosowane w dziedzinie technologii i projektowania gwarantujące wysoką jakość 
wykonania, niezawodność w okresie eksploatacji, rozwiązania techniczne zapewniające 
bezpieczeństwo pasażerów, klimatyzowane, wyposażone w monitoring wizyjny, komputer 
pokładowy, WiFi, gniazda ładowania USB, biletomaty, zapowiedzi głosowe i wizualne przystanków, 
system zliczania pasażerów, monitory reklamowe, wnętrze pojazdu musi zapewniać wysoki komfort 
podróżowania, a siedzenia i wyposażenie tramwaju muszą jednocześnie charakteryzować się wysoką 
odpornością na akty wandalizmu. 
 



Zadanie 8: Zakup autobusów niskoemisyjnych (6 autobusów elektrycznych i 14 autobusów 
hybrydowych) 
 
Autobusy hybrydowe marki MAN wożą pasażerów toruńskiej komunikacji już od prawie dwóch lat; 
koszt 24 802 212,00 zł brutto; 
 
Umowy na dostawę 6 autobusów elektrycznych oraz ładowarek szybkiego i wolnego ładowania 
podpisano 30.09.2020 r. 
 
Autobusy dostarczy Solaris Bus&Coach S.A. za 16 730 091 zł brutto; będą wyposażone m.in. w system 
informacji pasażerskiej, monitoring, klimatyzację, automaty do sprzedaży biletów, WiFi, łącza USB, 
system detekcji pożarów. Będą to pojazdy niskopodłogowe, przystosowane do przewozu osób 
niepełnosprawnych o długości całkowitej 12 m, mogące pomieścić łącznie 75 pasażerów (28 miejsc 
siedzących). Umowa zakłada zakup 6 autobusów i pojazdu pogotowia technicznego. 
 
Druga część zamówienia obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie ładowarek szybkiego i wolnego 
ładowania autobusów elektrycznych wraz z zaprojektowaniem i budową niezbędnej infrastruktury. 
Trzy tzw. ładowarki wolne staną na terenie zajezdni autobusowej przy ul. Legionów, a trzy ładowarki 
szybkie – po jednej na pętli Uniwersytet, pl. św. Katarzyny i Rubinkowo II. Wykonanie infrastruktury 
na pętli autobusowej przy ul. Dziewulskiego jest zakresem opcjonalnym. 
 
Dostawcą jest Konsorcjum firm: Elektroenergetyka Polska Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum) i Westa 
Building Sp. z o.o (Członek Konsorcjum) za 4 679 190,26 zł brutto. 
 
Termin planowanych dostaw autobusów i montażu ładowarek – 18 miesięcy od daty podpisania 
umowy z dostawcami. 
 
Wartość zakontraktowanych jak dotąd zadań wchodzących w skład projektu wynosi ponad 221 mln zł 
brutto. 
 

INFORMACJE O TORUŃSKICH LINIACH TRAMWAJOWYCH 
 
Obecnie toruńskie torowiska liczą łącznie 53 642 metrów toru pojedynczego (mtp). 
 
W ramach projektu „Przebudowa układu torowo-drogowego w ul. Wały gen. Sikorskiego i al. Jana 
Pawła II wraz z budową pasa tramwajowo-autobusowego w Toruniu – BiT-City II” zostało oddane 
nowe torowisko o długości 640 mtp (odcinek od pl. Artylerii Polskiej do pl. Niepodległości). Długość 
zmodernizowanych i nowych torowisk w ramach tego projektu – 2690 mtp. 
 
W ramach projektu „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-City II” 
powstaną nowe tory tramwajowe o łącznej długości 11 561,46 mtp. 
 
Zielone torowiska 
 
Obecnie w Toruniu jest 2 669,18 mtp zielonych torowisk. 
 
W ramach projektu „Przebudowa układu torowo-drogowego w ul. Wały gen. Sikorskiego i al. Jana 
Pawła II wraz z budową pasa tramwajowo-autobusowego w Toruniu – BiT-City II” powstało zielone 
torowisko o łącznej długości 351,18 mtp (odcinek w ul. Chopina oraz ul. Kraszewskiego) 
 
W ramach projektu „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-City II” 
powstanie łącznie ponad 9,1 tys. mtp zielonego torowiska, w tym: 



 
- zadania modernizacyjne – łącznie 5 517,83 mtp 
- budowa nowej linii do tzw. Osiedla Jar – 3 618, 07 mtp 


