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Szanowni Państwo, 

Niniejszym przekazujemy zestawienie uwag złożonych przez mieszkańców podczas 

przeprowadzonych konsultacji dotyczących przebudowy ul. Wodnej wraz z naszym stanowiskiem. 

Informuję, że w zestawieniu nie przedstawiono pełnej treści korespondencji a jedynie główne 

wnioski z niej wynikające.  

Najwięcej uwag dotyczyło wprowadzenia elementów uspokojenia ruchu np. progów zwalniających. 

Mając to na uwadze zaproponowaliśmy rozwiązanie wymuszające zmniejszenie prędkości 

pojazdów poprzez miejscowe zawężenia jezdni do 4,5 m. Rozwiązanie to nie powoduje 

gwałtownego hamowania i przyspieszania, jak to ma miejsce przy zastosowaniu progów 

zwalniających. Nie powoduje ono także hałasu związanego z przejazdem samochodów przez próg. 

Na całym odcinku drogi zaproponujemy ograniczenie prędkości do 30 km/h.  Nadmieniam,                      

iż ostateczny kształt geometrii oraz organizacja ruchu na ulicy uzależniona jest od pozyskania 

zatwierdzenia Wydziału Gospodarki Komunalnej odpowiadającej za zarządzanie ruchem                         

w Toruniu. 

Ze skorygowanym projektem (wprowadzenie miejscowych zawężeń jezdni) można się zapoznać na 

stronie internetowej Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu: mzd@mzd.torun.pl w zakładce 

„zaprojektuj ulicę”.  

Lp. Pytania i uwagi Stanowisko MZD i projektanta 

1 Kto będzie się zajmował pielęgnacją zieleni 

(koszenie trawy, przycinanie krzewów) 

Za utrzymanie zieleni w pasach drogowych 

odpowiedzialne są odpowiednie jednostki Urzędu 

Miasta Torunia. W okresie gwarancji odpowiada 

za to wykonawca robót pracujący na zlecenie 

Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu.                             

W pozostałych przypadkach Wydział Środowiska i 

Zieleni. 

2 W przypadku propozycji ścieżki rowerowej, nie 

zgadzamy się z pomysłem budowy ścieżki 

rowerowej w miejscu pasa zieleni 

W ramach inwestycji nie planuje się budowy 

ścieżki rowerowej. 

3 Proszę o uwzględnianie budowy progów 

zwalniających. 

Zaproponowano alternatywny fizyczny środek 

techniczny, który ma na celu zmniejszenie 

prędkości pojazdów tj. miejscowe zawężenia 

jezdni do 4,5 m. 

4 Kategorycznie domagam się wycięcia dwóch 

sosen rosnących w świetle drogi, nowa 

nawierzchnia spowoduje zwiększenie prędkości 

poruszających się pojazdów, co doprowadzi do 

zwiększenia zagrożenia kolizją. Droga musi być 
bezpieczna i wygodna, a nie przypominać 
slalom, nie wspominając o ogromnej ilości igieł, 

szyszek i innych „śmieci:, które zwyczajnie 

zaśmiecają drogę i zwiększają 
niebezpieczeństwo szczególnie w okresie 

jesienno-zimowym. 

Odległość terenu „trawa i nasadzenia krzewów” 

Wniosek dotyczący wycinki drzew przekazaliśmy 

do zaopiniowania Wydziału Środowiska i Zieleni 

Urzędu Miasta Torunia. Wycinka została 

zaopiniowana negatywnie.  Z treścią pisma można 

zapoznać się na stronie internetowej Miejskiego 

Zarządu Dróg  w Toruniu mzd@mzd.torun.pl                 

w zakładce „zaprojektuj ulicę” w informacji 

dotyczącej  ul. Wodnej. W naszej ocenie 

dostosowanie przebiegu drogi do istniejących 

drzew poprzez „odgięcie” jej osi, wymusza 

zmniejszenie prędkości przez kierowców i nie 

wpływa na pogorszenie bezpieczeństwa.                       
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przy mojej posesji jest zdecydowanie mniejsze 

niż przy innych posesjach. Wnioskujemy o 

wycinkę drzewa. Od 13 lat uniemożliwia nam 

swobodny wjazd i wyjazd z posesji orz 

powoduje zaśmiecanie drogi i naszego wjazdu. 

Samochody poruszające się po drodze omijając 

drzewo bezustannie ochlapywały nasz płot i 

stanowiły zagrożenia dla osób wchodzących i 

wychodzących z posesji. Żądamy kategorycznie 

bezwzględnego wycięcia drzewa znajdującego 

się przed posesją i wyprostowania przebiegu 

ulicy. 

Na łukach zastosowano wymagane poszerzenia. 

Szerokość jezdni jest zgodna z obowiązującymi w 

tym zakresie przepisami  i umożliwia zarówno 

wjazd jak i wyjazd z posesji. W ramach inwestycji 

zostanie wykonane odpowiednie odwodnienie 

drogi, dzięki czemu nie będą się tworzyły 

zastoiska wody opadowej. Do wejścia posesji 

doprowadzono chodnik zapewniający bezpieczne 

poruszanie się pieszych. 

5 Domagam się trzech progów zwalniających, na 

początku, w środku i na końcu ulicy, w imię 
bezpieczeństwa mieszkańców ulicy. 

Zaproponowano alternatywny fizyczny środek 

techniczny, który ma na celu zmniejszenie 

prędkości pojazdów tj. miejscowe zawężenia 

jezdni do 4,5 m. 

6 Odnośnie projektowania remontu ul.Wodnej, 

proszę o stosowanie się do dobrych praktyk 

spisanych między innymi 

http://piesi.bydgoszcz.pl/wp-

content/uploads/2016/03/Katalog-Dobrych-

Praktyk-na-www.pdf 

 Osobiście wnioskuję aby ul. Wodna została 

zaprojektowana jako "Wonerf" 

Zaproponowano miejscowe zawężenia jezdni do 

4,5 m wraz z ograniczeniem prędkości do 30 

km/h. Wzdłuż ulicy został wydzielony chodnik. 

Ulica Wodna zlokalizowana jest na osiedlu 

domów jednorodzinnych i przy tej ulicy znajdują 
się tylko tego typu zabudowania.  Wydzielenie 

strefy ”woonerf” ma zastosowanie w centrach 

miast lub w sąsiedztwie zabudowań 
wielorodzinnych, gdzie porusza się znaczna ilość 
pieszych oraz brak jest miejsc wypoczynku i 

zieleni. Na ulicy Wodnej nie odnotowaliśmy 

dużego ruchu pieszych, a mieszkańcy osiedla mają 
możliwość wypoczynku na terenie własnych 

nieruchomości, w dużej części 

zagospodarowanych zielenią. Podkreślenia 

wymaga fakt, iż w przypadku zastosowania „strefy 

zamieszkania” parkowanie pojazdów byłoby 

dozwolone tylko w wyznaczonych do tego 

miejscach. Brak możliwości (nawet okazyjnej) 

postoju pojazdów przy posesjach spotyka się 
często ze sprzeciwem mieszkańców, dlatego też 
nie zastosowanego tego rozwiązania dla ul. 

Wodnej 

Miejski Zarząd Dróg w Toruniu 

ul. Grudziądzka 159 

87-100 Toruń 

tel. 56 66 93 100 

e-mail: mzd@mzd.torun.pl 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarząd Dróg w Toruniu, z siedzibą              

87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 159. Więcej informacji dotyczących przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych znajduje się na stronie http://mzd.torun.pl/ w zakładce RODO 


