
Przebieg linii 
tramwajowej 
do osiedla Jar

Nowa linia
tramwajowa 
w Toruniu

Osiedle Jar

W związku z rozpoczęciem realizacji tej ważnej inwestycji, 
zwracamy się do Państwa z prośbą o cierpliwość i wyro-
zumiałość dla utrudnień w ruchu, które już w najbliż-
szym czasie będą miały miejsce. Roboty budowlane 
o tak szerokim zasięgu wymagają gruntownej przebu-
dowy w zakresie sieci podziemnych, nawierzchni jezdni, 
ciągów pieszych i rowerowych, co powodować może 
czasowe niedogodności w dojazdach do posesji, parko-
waniu i ogólnym przemieszczaniu się także komunika-
cją miejską. 

W pierwszym etapie prace obejmą aleję 700 - lecia 
Torunia, ul. Długą (od ul. Szosa Chełmińska do ul. 
Mohna), ul. Polną (od przejazdu kolejowego w ul. 
Legionów do ul. Traktorowej), ul. Watzenrodego 
na dwóch odcinkach - od ul. Hubego do ul. Grasera 
oraz od ul. Grasera do ul. Strobanda). 

O dalszych etapach prac i związanych z nimi utrudnie-
niami w ruchu będziemy informować na bieżąco, 
z odpowiednim wyprzedzeniem. Wszystkie informacje 
publikowane są także na naszej stronie internetowej 
www.mzk.torun.pl.

Jednocześnie zapewniamy, że dołożymy wszelkich 
starań, aby zminimalizować niedogodności związane 
z prowadzoną inwestycją i terminowo zakończyć realiza-
cję projektu.

Budujemy dla Was

Powszechnie dostępny, sprawny i ekologiczny transport 
publiczny to jedno z priorytetowych zadań, jakie syste-
matycznie realizowane jest przez nasze miasto. Kolejny 
krok w stronę nowoczesnej komunikacji miejskiej, 
to budowa linii tramwajowej do tzw. osiedla Jar. Nowy 
odcinek torowiska połączy centrum Torunia z dynamicznie 
rozwijającym się osiedlem, co zwiększy udział niskoemi-
syjnego transportu szynowego w przewozie mieszkańców.

W połowie 2023 r. realizacja projektu dobiegnie końca 
 nowa linia tramwajowa zostanie oddana do użytku. Po 
zakończeniu prac, komfort podróżowania toruńską 
komunikacją miejską znacznie wzrośnie, co z pewnością 
zrekompensuje najbliższe miesiące związane z utrud-
nieniami w ruchu.

NOWA TRASA TRAMWAJOWA TO:

ponad 5.6 km torowiska, 

26 nowych przystanków tramwajowych
wyposażonych w Tablice Informacji Pasażerskiej, 

ścieżki rowerowe, 

przebudowane jezdnie i chodniki, 

łąki kwietne oraz nowe nasadzenia drzew
i krzewów. 



www.mzk-torun.pl
www.bitcity2-poiis.mzk-torun.pl

Miejski Zakład Komunikacji
w Toruniu Spółka z o. o.

Maszy pytanie?
Skontaktuj się z nami
przez formularz kontaktowy: 
tramwajnajar.mzk-torun.pl

Gmina Miasta Toruń
www.um.torun.pl
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