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Toruń jest jednym z kilku polskich miast posiadających sieć tramwa-
jową o rozstawie 1 000 mm. Mimo że długość tras tramwajowych nie 
jest zbyt duża, a znaczna część wagonów nie mieści się w nocy w za-
jezdni i stacjonuje na pętlach, tramwaje toruńskie uchodzą za jedne 
z najbardziej zadbanych w Polsce. Dodatkowo w ostatnich latach 
rozpoczęła się realizacja inwestycji komunikacyjnych, a na ulicach 
pojawiły się pierwsze nowe, niskopodłogowe wagony tramwajowe. 

Historia rozwoju sieci
Pierwsze pojazdy szynowe pojawiły się na ulicach Torunia 
w 1891 r. Były to tramwaje konne, które kursowały pomiędzy 
Bydgoskim Przedmieściem a dworcem kolejowym Toruń Miasto. 
Zajezdnia została zlokalizowana przy ulicy Sienkiewicza, gdzie 
funkcjonuje, w zasadzie bez większych zmian, do chwili obecnej. 

W 1899 r. linia została zelektryfikowana, a wykonawcą była fir-
ma Elektrizitäts Gesellschaft Felix Singer z Berlina, która także 
przejęła przedsiębiorstwo tramwajowe. W 1901 r. całość sieci zo-
stała odkupiona przez Zakłady Elektryczne miasta Toruń. Odtąd 
sieć tramwajowa systematycznie się rozwijała. 

Okres II wojny światowej przyniósł szereg zniszczeń, zarówno 
w infrastrukturze, jak i w taborze. Na początku wojny został znisz-
czony most na Wiśle. Po zakończeniu wojny i odbudowie miasta 
ze zniszczeń tramwaje zaczęły kursować do Dworca Głównego 
w 1950 r. Równolegle kontynuowano inwestycje związane z rozbu-
dową sieci tramwajowej. W 1955 r. linie tramwajowe doprowadzo-
no początkowo do Dworca Północnego, natomiast w 1958 r. – do 
dzielnicy Wrzosy. W latach 1970–1991 wprowadzono szereg dal-
szych zmian zmierzających do rozwoju linii na kierunku wschód–

zachód. W 1971 r. oddano trasę do obecnej pętli Motoarena, 
przez lata noszącą nazwę Merinotex, w 1974 r. – do pętli Elana, 
a w 1986 r. – do pętli Olimpijska. Powstała również północna tra-
sa wzdłuż ulic Kraszewskiego, Kościuszki i Skłodowskiej-Curie. 
Niestety, z jednej strony trwała rozbudowa sieci, a z drugiej strony 
zamykano niektóre jej fragmenty. Cięższe i poruszające się szybciej 
wagony tramwajowe, przewożące coraz więcej pasażerów, musiały 
zniknąć z ulic Starego Miasta, co nastąpiło w 1970 r. W zamian 
uruchomiono trasę okrążającą centrum, poprowadzoną głównie po 
Wałach Sikorskiego. W 1972 r. zamknięto odcinek z dworca Toruń 
Północny do Wrzosów. W sierpniu 1984 r. tramwaje przestały kur-
sować przez most na Wiśle w kierunku Dworca Głównego. Takie 
postępowanie podyktowane było próbą zwiększenia przepustowo-
ści jedynego w owym czasie w mieście mostu drogowego na Wiśle, 
jednocześnie prowadzącego cały ruch drogowy, poruszający się 
drogą krajową nr 1. Niestety, nie przyniosło to znaczącej poprawy, 
a samo torowisko biegnące po moście zostało ostatecznie zdemon-
towane w połowie lat 90. ubiegłego wieku. W 1991 r. zlikwidowano 
ostatni odcinek jednotorowy do Dworca Północnego wzdłuż Szosy 
Chełmińskiej. W 2011 r. zamknięto łącznik wzdłuż ulicy Wschod-
niej ze względu na budowę trzypoziomowego skrzyżowania unie-
możliwiającego poprowadzenie w tym miejscu linii tramwajowej.

Stan obecny
Dzisiejsza sieć tramwajów toruńskich liczy niecałe 25 km. W mie-
ście znajduje się 6 pętli tramwajowych, w tym 1 uliczna. Obecnie 
funkcjonuje w mieście 7 linii tramwajowych, 5 dziennych oraz 2 
nocne. Pierwsza nocna linia powróciła na ulice miasta od grudnia 
2006 r., natomiast druga linia pojawiła się w 2014 r. po urucho-
mieniu nowej trasy do pętli „Uniwersytet”.

Michał Wojtaszek

Modernizacja i rozwój sieci tramwajowej w Toruniu
Tramwaj Swing 122NbT-304 na linii nr 3 na odbudowanym odcinku torowiska w alei Solidarności, obecnie pełniącym również funkcję 
wspólnego pasa tramwajowo-autobusowego (4.01.2015 r.). Fot. M. Wojtaszek
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Obecnie w Toruniu eksploatowanych jest 55 wagonów 
typu 805Na, wyprodukowanych w latach 1980–1990 przez zakła-
dy „Konstal” w Chorzowie. Brak możliwości finansowych, a także 
niechęć do sprowadzania używanego taboru, spowodowały pod-
jęcie wiosną 2006 r. próby modernizacji pociągu tramwajowego 
zestawionego z wagonów 805Na – 230+231, połączonej ze zmia-
ną wyglądu zewnętrznego tych wagonów. Oba wagony otrzymały 
nowe ściany czołowe, identyczne jak te stosowane przez MPK 
Łódź, a także zmienioną kolorystykę zewnętrzną pudła. Do chwili 
obecnej w ten sposób zmodernizowano 18 wagonów. Kursują po 
mieście zarówno solo, jak i w składach. Cześć pojazdów w ramach 
modernizacji przebudowano na doczepy czynne.

Programy modernizacyjne
Toruń, po latach zastoju inwestycyjnego, dołączył do coraz liczniej-
szego grona polskich miast, w których aktualnie trwa moderniza-
cja i rozbudowa sieci tramwajowej. W latach 2013–2014 zrealizo-
wano 3 ważne inwestycje. Niewątpliwie najważniejszą z nich jest 
budowa nowej trasy do pętli zlokalizowanej w pobliżu Miasteczka 
Akademickiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Torowisko zosta-
ło oddane do użytku w dniu 25 czerwca 2014 r. Jest to pierwsza 
nowa linia tramwajowa w Toruniu od 30 lat. Jej długość wynosi 
1,9 km. Początek trasy znajduje się na skrzyżowaniu ulic Broniew-
skiego, Kraszewskiego i Sienkiewicza w pobliżu zajezdni tramwa-
jowej. Pętla „Uniwersytet” zlokalizowana została przy ulicy Okręż-
nej i stanowi węzeł przesiadkowy na komunikację autobusową. 
Po nowej trasie od początku kursuje linia tramwajowa numer 1, 
do której w późniejszym okresie dołączyła również linia numer 4. 

Równolegle z budową nowej trasy tramwajowej w centrum To-
runia w 2013 r. odbudowano liczący około 300 metrów łącznik 
w alei Solidarności, który jednocześnie zastąpił torowisko na ulicy 
Uniwersyteckiej. Zdecydowano się na powrót poprzedniego ukła-
du torowego m.in. ze względu na możliwość stworzenia bardzo 
dogodnego komunikacyjnego węzła integrującego miejski trans-
port tramwajowy i autobusowy, zlokalizowanego w najbliższym 
sąsiedztwie ścisłego centrum miasta.

Trzecim elementem prowadzonego projektu inwestycyjnego była 
rozbudowa pętli „Olimpijska”, polegająca na dobudowaniu trzech 
ogrodzonych torów służących do postoju tramwajów. Dzięki tej inwe-

stycji przynajmniej część z pojazdów 
będzie w nocy zabezpieczona. Toruń 
od wielu lat boryka się z brakiem 
miejsca w zajezdni dla wszystkich 
pociągów tramwajowych, a kilkana-
ście pociągów tramwajowych garażo-
wanych jest w nocy na pętlach. 

W mieście ponadto wdrożono sys-
tem zarządzania ruchem drogowym, 
obejmujący między innymi budowę 
nowych i modernizację istniejących 
przystanków tramwajowych czy sy-
gnalizacji świetlnych, w tym również 
dostosowanie ich do obsługi osób 
niepełnosprawnych. Na przystan-
kach zainstalowano tablice dyna-
micznej informacji pasażerskiej, pre-
zentujące przewidywane rzeczywiste 
czasy przyjazdów pojazdów komuni-
kacji miejskiej.

Wspomniane zadania inwesty-
cyjne oraz modernizacja 18 wago-

nów typu 805Na zostały zrealizowane w ramach projektu Rozwój 
sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007–2013, 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007–2013. Szaco-
wana wartość całego projektu wyniosła 86,39 mln złotych, w tym 
dofinansowanie UE było równe 42,1 mln złotych.

Warto wspomnieć o innych inwestycjach komunikacyjnych reali-
zowanych w mieście. Obecnie Toruń uczestniczy w projekcie BiT-City,  
realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko na lata 2007–2013, współfinansowanym z Fundu-
szu Spójności UE. Projekt ten jest komplementarny z opisywanym 
wcześniej projektem Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w To-
runiu w latach 2007–2013. Projekt BiT-City zakłada między innymi 
utworzenie Szybkiej Kolei Metropolitarnej, łączącej Toruń z Byd-
goszczą, zakup taboru kolejowego, jak i tramwajowego dla obu 
miast oraz rozwój infrastruktury torowej. Głównym celem projektu 
jest uatrakcyjnienie komunikacji szynowej oraz doprowadzenie do 
sytuacji, w której stanie się ona realną alternatywą dla transportu 
indywidualnego. Beneficjentami projektu w Toruniu są Gmina Mia-
sta Toruń oraz Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Sp. z o. o. 

Projekt BiT-City składa się z następujących elementów [1]:

Tramwaj 805Na ND-240 na przystanku Dworzec Wschodni 
(22.02.2015 r.). Fot. M. Graff
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 � projekt I: Integracja systemu transportu miejskiego wraz z za-
kupem taboru tramwajowego w Toruniu – BiT-City; beneficjent: 
Gmina Miasta Toruń;

 � projekt II: Zakup taboru kolejowego dla Szybkiej Kolei Metropo-
litalnej BiT-City; beneficjent: Samorząd Województwa Kujawsko-
-Pomorskiego . Odebrano wszystkie 5 zamówionych czteroczło-
nowych zespołów z rodziny Elf (seria EN76), które kursują na 
trasie: Toruń Wschodni–Toruń Główny–Solec Kujawski–Byd-
goszcz Główna;

 � projekt III: Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z prze-
budową układu drogowego w ciągu ulic Fordońskiej, Lewińskie-
go, Akademickiej i Andersa i węzłem integracyjnym w obszarze 
stacji kolejowej „Bydgoszcz Wschód” w Bydgoszczy; benefi-
cjent: Tramwaj Fordon Sp. z o. o.;

 � projekt IV: Budowa wiaduktów i przystanków dla Szybkiej Kolei 
Metropolitalnej BiT-City; beneficjent: Miasto Bydgoszcz;

 � projekt V: System Bilet Metropolitalny BiT-City dla Bydgosko-To-
ruńskiego Obszaru Metropolitalnego; beneficjent: Samorząd 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
W ramach ww. projektu w Toruniu przewidziano realizację ośmiu 

poniższych zadań [2]:
 � zadanie 1: przebudowa torowiska tramwajowego na linii śred-
nicowej od węzła Toruń Miasto (Plac 18. Stycznia) do alei So-
lidarności, która poprawi dostępność komunikacyjną Zespołu 
Staromiejskiego wpisanego na listę światowego dziedzictwa 
kulturowego UNESCO poprzez transport przyjazny środowisku;

 � zadanie 2: poprawa dostępności transportu publicznego dla 
osób starszych i niepełnosprawnych poprzez budowę i przebu-
dowę przystanków tramwajowych dla potrzeb obsługi taboru 
niskopodłogowego oraz poprawa bezpieczeństwa transportu 
publicznego;

 � zadanie 3: system monitorowania bezpieczeństwa pasażerów 
w komunikacji zbiorowej;

 � zadanie 4: modernizacja systemu sterowania na linii średnico-
wej dostosowanej do taboru niskopodłogowego;

 � zadanie 5: modernizacja pętli tramwajowej „Motoarena”;
 � zadanie 6: budowa węzła przesiadkowego przy dworcu PKP To-
ruń Miasto integrującego linię średnicową nr 1 oraz pozostały 
transport publiczny z Koleją Metropolitalną BiT-City;

 � zadanie 7: rewitalizacja obiektu dworcowego Toruń Główny – 
poprawa dostępności i zwiększenie atrakcyjności;

 � zadanie 8: zakup taboru tramwajowego niskopodłogowego.
W wyniku realizacji ostatniego zadania w 2014 r. na ulice To-

runia wyjechały pierwsze, fabrycznie nowe, tramwaje niskopo-
dłogowe. Było to możliwe dzięki podpisaniu pod koniec 2013 r. 
kontraktu z firmą PESA z Bydgoszczy na dostawę 12 pojazdów, 
z których 6 ma być pięcioczłonowych, natomiast 6 trójczłonowych. 
We wrześniu 2014 r. MZK Toruń odebrał pierwszy pojazd typu 
122NbT, który otrzymał numer 301, przy czym dostawy wagonów 
pięcioczłonowych już zakończyły się (pierwszy kwartał 2015 r.). 
Pojazdy początkowo skierowane zostały do obsługi linii 3 i 4, jed-
nak po zakończeniu remontów torowisk będą kursować na liniach 
nr 1 i 5. Trójczłonowe pojazdy, które powinny być dostarczone od-
biorcy w pierwszej połowie 2015 r., będą obsługiwać linie nr 2, 3 
i 4 (dotychczas dostarczono 1 pojazd). 

Wartość całego projektu BiT-City szacowana jest na kwotę 
1 064,21 mln zł, przy czym dofinansowanie ze środków Unii Eu-
ropejskiej wynieść ma 509,15 mln zł. Szacunkowy koszt zadań 
realizowanych w Toruniu wynosi natomiast 319,2 mln zł, z których 
dofinansowanie jest równe 157,78 mln zł. Zakończenie wszyst-
kich prac zaplanowano na 2015 rok.

W wyniku realizowanych projektów, współfinansowanych ze 
środków UE, w tym roku zakończy się jeden z najbardziej inten-
sywnych procesów modernizacji komunikacji tramwajowej w To-
runiu od wielu lat. W mieście zbudowano nową linię tramwajową, 
modernizacji poddaje się istniejące torowiska, a także zakupiono 
pierwsze niskopodłogowe wagony tramwajowe. Dodatkowo wła-
dze miasta przygotowują się na absorpcję środków z kolejnego 
budżetu UE (2014–2020). W planach uwzględniono budowę 
nowych tras tramwajowych we wschodniej części miasta, przy-
wrócenie połączenia tramwajowego do dworca kolejowego Toruń 
Główny, uruchomienie nowej zajezdni tramwajowej, a także zakup 
kolejnych wagonów tramwajowych. 
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Zmodernizowany wagon 805Na-229 na linii nr 1 wyjeżdża z pętli 
„Uniwersytet”, będącej końcówką najnowszej toruńskiej trasy tram-
wajowej, oddanej do użytku w połowie 2014 roku (4.01.2015 r.). 
Fot. M. Wojtaszek

Ślepo zakończony tor tramwajowy prowadzący w kierunku mostu na 
Wiśle. Obecnie planowane jest przywrócenie ruchu tramwajowego 
przez ów most do dworca kolejowego Toruń Główny (2.05.2008 r.). 
Fot. M. Wojtaszek
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