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Głównym celem raportu jest zbadanie polityki rowerowej Torunia, 
określenie w jaki sposób jest ona realizowana oraz wskazanie 
słabych i mocnych stron dotychczasowych działań zmierzających do 
polepszenia warunków poruszania się rowerem po mieście. 

Raport ma dać odpowiedź na jakim etapie rozwoju ruchu rowerowego 
jest Toruń i jakie działania należy podjąć aby usprawnić 
dotychczasową politykę miasta w tym zakresie.



Parametry opisuj ące ruch rowerowych w mie ście

Ilość infrastruktury:

� wydzielone drogi rowerowe - ok. 77 km (oznak. C-13, C-13/C-16 z kreską pion.)

� ciągi pieszo-rowerowe - ok. 15 km

� pasy rowerowe - 2200 m

� kontrapasy rowerowe - 350 m

� kontrapasy wydzielone poprzez kombinację znaków B-1, B-2 z tabliczką T-22 –

kilkanaście ulic na Starym Mieście i pozostałym obszarze

� strefa tempo 30 w ogólnej sieci dróg miejskich – brak danych

� około 1000 stojaków rowerowych typu odwrócone U

Procentowy udział infrastruktury rowerowej w stosunku do całości dróg 

wynosi około 20,11 % (94,55 km infrastruktura rowerowa, 470 km drogi publiczne).





Parametry opisuj ące ruch rowerowych w mie ście

Pomiary ruchu:

� Pomiary na potrzeby niniejszego opracowania zostały wykonane w czerwcu w sześciu 
istotnych pod względem komunikacyjnym punktach Torunia w godzinach 8:00 – 9:00              
i 15:00 – 16:00. 

� Na podstawie danych ze wszystkich punktów można oszacować wzrost ruchu rowerowego 
pomiędzy rokiem 2010 a 2015 na niemal 70 %.

� Największy wzrost ruchu rowerowego wystąpił na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Batorego 
oraz na Placu Daszyńskiego.

� Udział kobiet w ruchu rowerowym wyniósł w 2015 roku 38,83 % (970 kobiet na 1528 
mężczyzn) Rok 2010 - 32,22 %.

� Udział rowerzystów korzystających z systemu Toruńskiego Roweru Miejskiego wyniósł
2,80 % (70 rowerów TRM na 2498 zliczonych).

� Na podstawie posiadanych danych nie można jednoznacznie określić procentowego udziału 
ruchu rowerowego we wszystkich podróżach niepieszych odbywanych na terenie Torunia. 
Można jednak założyć, że w zależności od pory roku i pogody kształtuje się on na poziomie 
3-6 %.



Dokumenty warunkuj ące polityk ę rowerow ą

� Program rozwoju komunikacji rowerowej w Toruniu na lata 2007 – 2015

� Standardy techniczne i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej miasta Torunia

� Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Torunia

� Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego dla Miasta Torunia na lata 2009 – 2015

� Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Torunia na lata 2007-2015

� Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020

� Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Torunia

� Zintegrowany Program Rozwoju Transportu Publicznego dla aglomeracji bydgosko – toruńskiej ze 
szczególnym uwzględnieniem bydgosko - toruńskiego obszaru metropolitalnego na lata 2010-2015

� Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Torunia na lata 2013 – 2035

� Studium zrównoważonego rozwoju systemów transportowych powiatów bydgoskiego i toruńskiego ze                           
szczególnym uwzględnieniem miast Bydgoszczy i Torunia – w trakcie konsultacji



Instrumenty realizacji polityki rowerowej

Struktury urz ędowe

Budową infrastruktury rowerowej w Toruniu zajmuje się Miejski Zarząd Dróg. 
W dziale przygotowania i realizacji inwestycji wyznaczona jest osoba, która 

koordynuje tematy mające wpływ na kształt rowerowej infrastruktury w 

mieście. Funkcjonuje także Zespół ds. koordynacji działań w zakresie rozwoju 
komunikacji rowerowej miasta Torunia powołany Zarządzeniem Prezydenta 

Miasta Torunia nr 163 z dnia 5 maja 2011 r. Czasami przy realizacji innych 

inwestycji miejskich budową infrastruktury rowerowej zajmują się inne 
jednostki, np. Miejski Zakład Komunikacji, czy w przypadku Toruńskiego 

Roweru Miejskiego – Wydział Sportu i Turystyki.



Instrumenty realizacji polityki rowerowej

Bud żet przeznaczony na rozwój infrastruktury



Wdrażanie polityki rowerowej

Ocena wybranych inwestycji

� Przebudowa ul. Rudackiej

� Przebudowa Alei Solidarności i wytyczenie kontrapasa rowerowego

� Wytyczenie pasów rowerowych i śluz rowerowych w ciągu ulic Warszawska, Plac Św. Katarzyny, Szumana, Wały 
gen. Sikorskiego w ramach przebudowy torowiska tramwajowego na linii średnicowej od węzła Toruń Miasto 
(Pl. 18-tego Stycznia) do Al. Solidarności (Projekt  BiT City) 

� Budowa drogi rowerowej przy ul. Grudziądzkiej (łącznik między ul. Kościuszki a ul. Jeśmanowicza)

� Budowa drogi rowerowej po północnej stronie ul. Szosa Lubicka

� Budowa drogi rowerowej przy ul. Nieszawskiej w ramach przebudowy ulicy.

� Przebudowa ul. Gagarina

� Przebudowa drogi rowerowej przy ul. Konstytucji 3 Maja

� Budowa parkingu rowerowego na Rynku Nowomiejskim

� Toruński Rower Miejski

� Samoobsługowe stacje naprawcze rowerów



Wdrażanie polityki rowerowej

Trasy rowerowe w Powiecie Toru ńskim

� Droga rowerowa Toruń – Unisław

� Droga rowerowa Toruń – Osiek

� Droga rowerowa Toruń – Chełmża z odgałęzieniem do Kamionek

� Wiślana Trasa Rowerowa



Działania mi ękkie

� Brak kampanii edukacyjno – informacyjnych promujących rower

� Akcja montowania stojaków rowerowych przez MZD 



Ocena systemu komunikacji rowerowej

Ocena systemu poszczególnych tras rowerowych została wykonana na 

podstawie objazdu tras według specjalnej opracowanej metodyki. Głównym 

celem badania była inwentaryzacja poszczególnych odcinków głównych tras 

rowerowych i określenie barier oraz trudności, które na nich występują. W 

efekcie powstała mapa „przyjazności” tras rowerowych obrazująca aktualną

spójność systemu i jakość infrastruktury. Zakres badania ograniczono do 10 

kluczowych odcinków głównych tras rowerowych prowadzących z 

największych toruńskich osiedli do centrum miasta. Łącznie przebadano 

około 104 km tras. Każda trasa analizowana była pod kątem dwóch 

kierunków jazdy, wyjątek od tej reguły stanowi ul. Mickiewicza, która była 

jedyną ulicą jednokierunkową objętą badaniem.





Ocena systemu komunikacji rowerowej

Komunikacja rowerowa na poszczególnych trasach

Trasa – Plac Rapackiego - Podgórz



Ocena systemu komunikacji rowerowej

Komunikacja rowerowa na poszczególnych trasach

Trasa - Plac Rapackiego - Bydgoskie Przedmieście



Ocena systemu komunikacji rowerowej

Komunikacja rowerowa na poszczególnych trasach

Trasa - Plac Rapackiego - Rubinkowo



Ocena systemu komunikacji rowerowej

Komunikacja rowerowa na poszczególnych trasach

Trasa – Stare Miasto - Wrzosy



Ocena systemu komunikacji rowerowej

Komunikacja rowerowa na poszczególnych trasach

Trasa - Plac Św. Katarzyny – Mokre



Ocena systemu komunikacji rowerowej

Komunikacja rowerowa na poszczególnych trasach

Trasa - Plac Pokoju Toruńskiego – ul. Olimpijska



Ocena systemu komunikacji rowerowej

Komunikacja rowerowa na poszczególnych trasach

Trasa - Plac Armii Krajowej - Czerniewice



Ocena systemu komunikacji rowerowej

Komunikacja rowerowa na poszczególnych trasach

Trasa - Plac Daszyńskiego – ul. Grudziądzka



Ocena systemu komunikacji rowerowej

Komunikacja rowerowa na poszczególnych trasach

Trasa - Trasa Średnicowa Północna (od skrzyżowania ul. Szosa Chełmińska

do ul. Skłodowskiej - Curie)



Ocena systemu komunikacji rowerowej

Komunikacja rowerowa na poszczególnych trasach

Trasa -Trasa Wschodnia (od Placu Daszyńskiego do ul. Łódzkiej)



Ocena systemu komunikacji rowerowej

Główne trasy rowerowe z poszczególnych osiedli Torunia w kierunku centrum 

w większości nie stanowią spójnej sieci. Najbardziej komfortowy dojazd jest z 

Przedmieścia Bydgoskiego, na trasie z Rubinkowa czy Chełmińskiego 

Przedmieścia są odcinki na których poruszanie się rowerem jest komfortowe, 

niestety są też dłuższe fragmenty z infrastrukturą niskiej jakości lub brakiem 

jakichkolwiek udogodnień dla rowerzystów. Zdecydowanie najgorzej dojechać

z osiedli lewobrzeżnych – Podgórz, Rudak, Stawki czy Czerniewice. 

Niezbędne są dalsze prace projektowe i inwestycyjne, które doprowadzą do 

większej spójności sieci. Dodatkowo na osiedlach Torunia wskazane jest 

wprowadzanie ulic z uspokojonym ruchem (tempo 30) oraz wyznaczanie 

kontrapasów rowerowych na ulicach jednokierunkowych. Mimo niektórych 

dość istotnych barier związanych z rozwojem systemu głównych tras 

rowerowych, warunki do poruszania się rowerem po Toruniu można określić

jako dobre.



Ocena podsumowująca (dla całości polityki rowerowej)

Zagro żenia:

- pro-samochodowy zwrot w polityce miasta

- zły PR rowerzystów (konflikt na drogach i chodnikach, 
z uwagi na powszechne wykorzystywanie do jazdy
chodników)

- spontaniczne kampanie anty-rowerowe w mediach
(przerysowanie konfliktu i sprzeczności interesu
rowerzysta – kierowca)

-brak odwagi politycznej władz do wprowadzania
prorowerowych zmian

-- niewłaściwe wydatkowanie funduszy unijnych

Szanse:

- rosnący ruch rowerowy

- spadek mobilności mieszkańców (zbyt duża liczba
samochodów, problemy z ich parkowaniem

- możliwość pozyskania środków finansowych z Unii
Europejskiej

Słabości :

- niekompletny główny szkielet tras rowerowych 

- elastyczność zapisów dokumentów strategicznych

- brak odwagi władz do wprowadzania zmian
prorowerowych kosztem ruchu samochodowego

- brak promocji ruchu rowerowego wśród
mieszkańców (kampanii informacyjno –
edukacyjnych)

Siły:

- duża ilość istniejącej infrastruktury

- lepsza jakość nowo powstającej infrastruktury

- zwarty układ miasta

- duża liczba rowerzystów



Rekomendowany plan działań naprawczych

1. Zwiększenie priorytetu dla ruchu rowerowego podczas podejmowania decyzji o podziale
przestrzeni pomiędzy poszczególne środki transportu;

2. Aktualizacja koncepcji docelowego systemu komunikacji rowerowej i skonkretyzowanie planu
realizacji poszczególnych etapów polityki rowerowej. Wprowadzenie odpowiednich zasad
utrzymania dróg rowerowych w kontekście bieżących remontów, utrzymania oznakowania
poziomego i pionowego oraz pielęgnacji zieleni.

3. Zwiększenie skali działań miękkich (realizacja ich z zaangażowaniem organizacji społecznych),
zwłaszcza w tematach takich, jak:

- budowy społecznego poparcia dla ruchu rowerowego (uświadamiania korzyści z ruchu
rowerowego, konieczność ograniczania ruchu samochodowego itp.),

- zachęcenia mieszkańców do codziennego użycia (zwłaszcza dzieci i młodzieży szkolnej),

- edukacji w zakresie zwiększenia BRD (wśród kierowców i rowerzystów).

4. Wzmocnienie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa rowerzystów (skuteczne egzekwowanie
ograniczeń prędkości, likwidacja miejsc niebezpiecznych, efektywne akcje prewencyjne);



Dziękuję za uwagę


